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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. τονίζει ότι, σε καιρούς αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες, η δημοσιονομική 
πίεση στις περιφερειακές και τοπικές αρχές λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών 
ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, με 
αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απλούστευση των διαδικασιών και την αυξημένη 
προσβασιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που έχουν ως αποτέλεσμα να 
υπάρχει καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση·

3. τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚΤ στην εφαρμογή της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, κυρίως συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής·

4. ζητεί να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των προς εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων 
(reste à liquider - RAL), που συνιστά σοβαρή απειλή για την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των πόρων της πολιτικής για τη συνοχή, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι προοπτικές 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·  

5. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι σημαντικός παράγοντας που τονώνει τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική μεγέθυνση σε ολόκληρη την 
Ένωση και όχι μόνο στις άμεσα επωφελούμενες περιοχές· 

6. υπογραμμίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που υποστηρίζει η πολιτική συνοχής·  

7. επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
Ταμείων, πράγμα που θα εξασφάλιζε καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των ενωσιακών, 
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών· 

8. ζητεί περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και αυξημένη ευελιξία στον προγραμματισμό 
και τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη 
εκτέλεση των έργων, καθώς και ταχύτερη και καταλληλότερη ανταπόκριση στις 
κοινωνικές προκλήσεις και απειλές.  


