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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. υπογραμμίζει ότι η πολιτική για την απασχόληση και η κοινωνική πολιτική είναι καίριας
σημασίας για την εδαφική ανάπτυξη και μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην
επίτευξη των στόχων που τίθενται στην πολιτική συνοχής·

2. θεωρεί ότι η εδαφική προσέγγιση, ως μηχανισμός, μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικά για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης
και της μείωσης της φτώχειας που αποτελούν βασικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη
2020·

3. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για το ΕΚΤ είναι ζωτικής σημασίας
για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας μέσω πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί επαρκές δυναμικό σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο·

4. σημειώνει ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε
επίπεδο απασχόλησης μεταξύ των περιφερειών, αλλά και εντός κάθε περιφέρειας·
πιστεύει ότι τα προγράμματα πρέπει να προσαρμοσθούν στις ανάγκες που υπάρχουν σε
περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο και θεωρεί ότι το ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει να
στηρίζει την ανάπτυξη τοπικών προσεγγίσεων στους τομείς της απασχόλησης και της
κοινωνικής ένταξης·

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά
προγράμματα να παρέχουν ολοκληρωμένη ανάλυση των αποκλίσεων και των
αναπτυξιακών αναγκών που παρουσιάζονται ανά επικράτεια, και να προβλέπουν
ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και τη φτώχεια,
καθώς και των ομάδων-στόχων που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού
αποκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα διεξαχθεί ανοικτός διάλογος με τα
ενδιαφερόμενα μέρη για την προετοιμασία συμβάσεων εταιρικής σχέσης και
επιχειρησιακών προγραμμάτων· πιστεύει ότι, για την αποδοτική εφαρμογή της εδαφικής
προσέγγισης σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, απαιτείται η οικοδόμηση
εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών·


