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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας 
συνεισφέροντας στον περιορισμό των περιφερειακών διαφορών και στην τόνωση της 
οικονομίας, με σκοπό την επίτευξη πλήρους απασχόλησης· εξαίρει το ρόλο του 
περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου για την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για να αναλάβουν πρωτοβουλίες για νέες, βιώσιμες και 
μόνιμες θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να επενδύσουν στις δεξιότητες, 
στην απασχόληση, σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης με στόχο τη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών προγραμμάτων· θεωρεί ότι η επαγγελματική εμπειρία των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί επίσης να συνεισφέρει σε αυτές τις πρωτοβουλίες, 
λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ποσοστό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας επί του 
συνόλου του πληθυσμού της ΕΕ· συνιστά στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να έχουν 
κατάλληλες, μόνιμες επαφές με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις οργανώσεις των 
εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις ΜΚΟ, προκειμένου να προβλέπονται οι 
ανάγκες της αγοράς εργασίας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

2. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία που έχει η ιδέα της ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης και ότι η βιώσιμη ανάπλαση μειονεκτουσών συνοικιών θα μπορούσε να έχει 
πιλοτική λειτουργία· θεωρεί ότι προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί ένα σαφές πλαίσιο 
σχετικής πολιτικής, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση της ενίσχυσης της 
αστικής διάστασης στα διαρθρωτικά Ταμεία·

3. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και του ζητήματος της 
κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της ανάπτυξης μιας πράσινης οικονομίας είναι υψίστης 
σημασίας· επισημαίνει ότι οι φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στροφή προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης 
αειφορίας, λόγω κυρίως της ικανότητάς τους να ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ κέντρων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας και των ΜΜΕ· τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, η 
πολιτική της ΕΕ αποτελεί κομβικό εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με μια έξυπνη ενεργειακή πολιτική αλλά επίσης 
προσφέροντας στους πολίτες προοπτικές για νέες οικονομικές δυνατότητες και νέες 
δυνατότητες για θέσεις εργασίας·

4. επισημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις 
περιφέρειες, ότι σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής1 οι περιφέρειες της Νότιας και 

                                               
1 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Περιφέρειες 2020 - Μια αξιολόγηση των μελλοντικών 
προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ", Νοέμβριος 2008, έγγραφο διαθέσιμο στην ιστοθέση 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες ζει παραπάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ, 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην πίεση της κλιματικής αλλαγής, ότι οι ασθενέστερες 
ομάδες του πληθυσμού είναι εκείνες που πλήττονται βαρύτερα και ότι από αυτά μπορεί 
να προκύψουν μεγαλύτερες περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες·

5. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί τη βάση για την απόκτηση περαιτέρω μελλοντοστραφών
δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της δια βίου μάθησης και της επιμόρφωσης· 
υπογραμμίζει ότι σε πολλά κράτη οι γενικές συνθήκες για την παιδεία και την κατάρτιση 
των νέων, περιλαμβανομένων αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν έχουν 
προσόντα, είναι ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών· ενθαρρύνει, ως εκ 
τούτου, τις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά Ταμεία για υποδομές όσον 
αφορά την παιδεία, ιδίως στις μειονεκτούσες συνοικίες και περιφέρειες, και να 
καταστήσουν δυνατή με την ενίσχυση αυτή μια γενικευμένη και χωρίς αποκλεισμούς 
σχολική εκπαίδευση· παραπέμπει στις σημαντικές δυνατότητες (κατάρτισης) που έχει η 
δικτύωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με επιχειρήσεις και ενώσεις για να δημιουργηθούν
βιώσιμες θέσεις εργασίας στους τομείς των δημόσιων συγκοινωνιών, της αστικής 
κινητικότητας, της παιδείας, έρευνας και ανάπτυξης δίδοντας έμφαση στην ισότητα των 
ευκαιριών·

6. υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
για τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων με την επί τόπου σύνδεση της έρευνας, της 
καινοτομίας και των υποδομών στο πλαίσιο νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα στον 
τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών και της ενεργειακής απόδοσης· υπογραμμίζει επίσης 
ότι, ιδίως στις αστικές περιοχές, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι σε καλύτερη 
θέση και έχουν περισσότερες δυνατότητες για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες 
συνθήκες για την ανάπτυξη ομίλων καινοτόμων επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι η 
δημιουργία τέτοιων πυρήνων μπορεί να δώσει αποφασιστική ώθηση στην τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες· 

7. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα 
χρηματοδότησης παραμένουν εντελώς ασυντόνιστα και, ως εκ τούτου, με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν 
καλύτερο πολυεπίπεδο συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων και ενίσχυση για 
περισσότερη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών κοινών πολιτικών που χρησιμοποιούν 
τα διαρθρωτικά Ταμεία, τα ταμεία γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (CIP)·

8. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της διά βίου μάθησης και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να διενεργήσουν μια λεπτομερή χαρτογράφηση του τοπικού δυναμικού, προκειμένου να 
οργανώσουν προγράμματα κατάρτισης με βάση τη ζήτηση, που θα συνδυάζουν τους 
διαθέσιμους πόρους με τις πραγματικές ανάγκες, και θα ανορθώσουν το γόητρο της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, 
ιδίως σε περιοχές όπου το τοπικό δυναμικό και οι τομείς παραδοσιακής εργασίας 
απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξή τους· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη επαρκή τεχνική στήριξη σχετικά με τον τρόπο 
χαρτογράφησης των τοπικών αναγκών και σημειώνει ότι οι υψηλού επιπέδου 
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επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση 
της ανεργίας των πτυχιούχων και να οδηγήσουν σε βιώσιμη απασχόληση·

9. υπενθυμίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας στην 
Ευρώπη· ενθαρρύνει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο ως μέσο προώθησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των 
δεξιοτήτων μεταξύ των νέων, παρέχοντας παράλληλα επαγγελματικό προσανατολισμό 
στα άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανεργία·

10. υπογραμμίζει, σε συμφωνία με τις Συνθήκες, τη σημασία της γεωγραφικής κινητικότητας 
των εργαζομένων· αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της κινητικότητας με καλές τοπικές 
συγκοινωνίες δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε δυνατότητες απασχόλησης, και ότι το 
συνεπακόλουθο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις 
συνοριακές περιοχές που πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας· ενθαρρύνει, για τον 
λόγο αυτόν, τις περιφέρειες, και τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, αρχές και ΜΚΟ 
να κάνουν χρήση, στις συνοριακές περιοχές, πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για μέτρα υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών και 
διαπεριφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας αξιοποιώντας παράλληλα το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο για τη δημιουργία καλύτερων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
ευκαιριών για νέους από αγροτικές περιοχές·

11. υπογραμμίζει τη σημασία μέτρων προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις 
αγροτικές περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία·

12. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών και την Επιτροπή να δώσουν 
μεγαλύτερη σημασία στη βιωσιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 
2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1· προειδοποιεί τις 
αρμόδιες αρχές ότι οι πόροι από τα διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να παραμείνουν 
μακροπρόθεσμα δεσμευμένοι και η χρηματοδότηση να παρέχεται μόνο αφού 
διασφαλιστεί η διάρκεια των πράξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 του ανωτέρω 
κανονισμού· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να σταματήσουν την "άγρα επιδοτήσεων" με 
κατάλληλους μηχανισμούς κυρώσεων· 

13. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πιλοτικό πρόγραμμα «ERASMUS για τους 
αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους» που μπορεί να βοηθήσει τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να έχει 
επιπλέον πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον τομέα της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας· τονίζει την ανάγκη για αποσαφήνιση των στοιχείων του προγράμματος που 
αφορούν την υλοποίησή του και για στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών 
και των οργανώσεων που εκπροσωπούν δίκτυα περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να 
επιταχύνει τη διαδικασία για την εφαρμογή αυτού του πιλοτικού προγράμματος·
ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την ιδέα της δημιουργίας μιας "τοπικής ακαδημίας" 
για το σκοπό αυτό·

14. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές σύμφωνα με 
                                               
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
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τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας.
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