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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διασύνδεση οικονομικής, περιφερειακής και 
κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και ότι τα προβλήματα ικανότητας απορρόφησης πόρων 
από τα διάφορα ταμεία που συναντούν τα κράτη μέλη είναι παρόμοια,

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα συμβάλλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη2020 
στα πεδία της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής ως αποτελεσματικός, απλός 
και φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός·

2. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρώνονται οι προσπάθειες σε περιορισμένον 
αριθμό προτεραιοτήτων για να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος από το ΕΚΤ στη στήριξη 
προς τη Στρατηγική Ευρώπη2020·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέκουν τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο κράτους  
μέλους και σε περιφερειακό επίπεδο για να εντοπίζονται καλύτερα οι ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο ΕΚΤ και να αυξήσουν την ικανότητα εκπόνησης έργου για να 
συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

5. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ενώ στηρίζει την υλοποίηση της Στρατηγικής 
Ευρώπη2020 η πολιτική συνοχής μειώνει τις διαφορές και προάγει εναρμονισμένη 
ανάπτυξη εντός της ΕΕ·

6. εκφράζει τη λύπη του διότι λόγω υπέρμετρα μακρών διοικητικών διαδικασιών, 
πολύπλοκων κανόνων και δύσκολων μηχανισμών ελέγχου η εκτέλεση του ΕΚΤ είναι 
βραδύτερη από ό,τι προβλεπόταν και πολλοί δυνάμει δικαιούχοι αποθαρρύνονται από 
του να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση·

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το επίπεδο συγχρηματοδότησης για να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα το επίπεδο ανάπτυξης· καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς για να βοηθούν τους μικρούς δικαιούχους τόσο να 
προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης έργου·

8. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα πληρωμής 
προκαταβολών στους δικαιούχους του ΕΚΤ·

9. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει έντονη και ειδική εστίαση στις πραγματικές 
συνέπειες και αποτελέσματα από τη στήριξη από το ΕΚΤ μέσω της βελτίωσης της 
αξιολόγησης, της παρακολούθησης και των συστημάτων δεικτών. 


