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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:

1. χαιρετίζει την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, η οποία προτείνει πίστες για το μέλλον της πολιτικής επί του θέματος, 
την οποία εντάσσει κυρίως στη στρατηγική Ευρώπη 2020, με ένα κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο που θα μετέφραζε του στόχους της Ευρώπης 2020 σε προτεραιότητες επένδυσης·

2. χαιρετίζει την πρόθεση ανάπτυξης νέων μακρο-περιφερειακών στρατηγικών και ζητά να 
ληφθούν μέτρα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση·

3. τονίζει επιμόνως το γεγονός ότι η ΕΚΤ παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις πολιτικές της 
αγοράς εργασίας και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης·

4. κρίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ, μέσω δράσεων 
προσανατολισμένων περισσότερο στα αποτελέσματα και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για 
το σκοπό αυτό, να καθορισθούν εκ των προτέρων σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι και 
δείκτες επιδόσεων· 

5. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ορατότητα του ΕΚΤ και να το καταστήσει πιο 
προσιτό και ικανό να υποστηρίξει  περισσότερο την ένταξη στην αγορά εργασίας, ιδίως 
μέσω προώθησης της δια βίου μάθησης που ευνοεί την προσαρμοστικότητα των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

6. κρίνει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί μια καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των διαφόρων 
διαρθρωτικών ταμείων, ειδικότερα δε να βελτιωθούν οι συνεργικές δράσεις μεταξύ του 
ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ·

7. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της 
δυνατότητας των ΜΜΕ, που συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων δημιουργών 
θέσεων εργασίας, να καταρτίζουν σχέδια, 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διαδικασίες και να 
μειώσουν τα υπερβολικά διοικητικά βάρη, καθώς και τα λοιπά εμπόδια που αναχαιτίζουν 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·


