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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. χαιρετίζει την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, που εντάσσεται στην 
Ατζέντα Ευρώπη 2020, και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας, το εργατικό 
δυναμικό θα πρέπει να είναι ειδικευμένο, και ότι πρέπει να εκπονηθούν αναπτυξιακές 
πολιτικές που θα προσανατολίζονται στην αναβάθμιση του συστήματος επιστήμης και 
καινοτομίας, και στην προώθηση της βελτιωμένης απασχολησιμότητας, της ανάπτυξης 
και της κοινωνικής συνοχής, ούτως ώστε η Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 
εργασίας να είναι προσαρμοσμένη στην περίοδο μετά την κρίση και να προληφθεί η 
επανάληψη παρόμοιας κρίσης στο μέλλον· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία 
της λήψης συγκεκριμένων και συνεκτικών μέτρων για την εκπαίδευση του εργατικού 
δυναμικού· 

2. υποστηρίζει την προώθηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που θα περιλαμβάνουν τους 
βασικούς παράγοντες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία της περιφερειακής διάστασης για την υλοποίηση της Ατζέντας για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας· είναι της άποψης ότι η συμμετοχή των ευρωπαϊκών 
περιφερειών θα βοηθήσει να αποτελέσει η Ατζέντα πραγματική επιτυχία και ζητεί την 
ενίσχυση της εν λόγω διάστασης· 

3. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης και διαφοροποίησης των υπηρεσιών απασχόλησης τόσο για 
όσους αναζητούν εργασία όσο και για τους εργοδότες, και, ιδίως, της ανάπτυξης 
εξατομικευμένων δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης για τους ανέργους, τους νέους και 
τις ευάλωτες ομάδες·

4. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της μείωσης της ανεργίας μεταξύ των 
νέων, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν πολύ υψηλή μόρφωση και κατάρτιση, αλλά δεν 
μπορούν να βρουν εργασία εξαιτίας παραγόντων όπως η έλλειψη εμπειρίας, και να 
αναληφθεί πραγματική και αποτελεσματική δράση προς τον σκοπό αυτόν· επισημαίνει ότι 
η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη στρέβλωση της αγοράς 
εργασίας της ΕΕ·

5. υπό το φως της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης, καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν δέσμη μέσων για να διευκολύνουν την πρόσβαση ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας στην αγορά εργασίας, και ζητεί αφενός να προωθηθούν και να υποστηριχθούν 
ευρέως η καθοδήγηση και η ενεργοποίηση των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων στο 
πλαίσιο της σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση, και αφετέρου να 
δοθούν κίνητρα στους εργοδότες, δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν λιγότερο 
ενδιαφέρον για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 
κατάρτισης για τα άτομα αυτά και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων που θα τους 
επιτρέψουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο 
σημαντική είναι η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας των μεγαλύτερων σε ηλικία 
ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω σχεδίων καθοδήγησης· 



PE465.038v02-00 4/7 AD\873455EL.doc

EL

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι αυξάνεται η ανεργία μεταξύ των γυναικών, 
επηρεάζοντας ακόμα και τις γυναίκες που διαθέτουν υψηλή ειδίκευση και κατάρτιση, και 
ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι άνδρες και γυναίκες θα έχουν 
ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· 

7. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη χρήση των 
χρηματοοικονομικών μέσων που προορίζονται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων καθώς 
και μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κυβερνήσεων στην προώθηση της δημιουργίας 
νέων θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου και στον υπό επέκταση τομέα της 
πράσινης οικονομίας· τονίζει ότι η κοινωνική οικονομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, ειδικότερα με 
την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και προγραμμάτων: του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του προγράμματος διά 
βίου μάθησης και των προγραμμάτων Progress και INTERREG·

8. τονίζει τη σημασία των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων και 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης κατά την χρησιμοποίηση 
των ταμείων αυτών, ούτως ώστε να υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς· 
θεωρεί ότι είναι επίσης ανάγκη να δοθούν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις κατάλληλα κίνητρα 
επένδυσης στην κατάρτιση· τονίζει, εν προκειμένω, τη συμβολή της πολιτικής συνοχής 
στην εμβληματική πρωτοβουλία για μια Ευρώπη με αποτελεσματική χρήση των πόρων 
και ζητεί να ληφθεί υπόψη το δυναμικό της για βιώσιμη ανάπτυξη·

9. επικροτεί την έναρξη του πιλοτικού σχεδίου «Πρώτη εργασία – EURES», που 
απευθύνεται σε νέους που αναζητούν εργασία στην ΕΕ των 27· θεωρεί ότι το εν λόγω 
σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τις τοπικές αρχές και οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για 
την ένταξη των νέων, ανεξαρτήτως της κοινωνικής ή της γεωγραφικής προέλευσής τους·

10. συμφωνεί ως προς την ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως του ΕΚΤ, επιμένοντας στη συγκέντρωση των 
χρηματοοικονομικών μέσων σε έναν περιορισμένο αριθμό αξόνων προτεραιότητας, στην 
ενίσχυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στην 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης, στην επιδίωξη σαφών και μετρήσιμων στόχων 
και στην εφαρμογή συμβάσεων επενδύσεων για την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών·

11. υποστηρίζει τις πολιτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
λαμβάνοντας - κατά προτεραιότητα - υπόψη τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, που εξασφαλίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό 
τομέα, και είναι της άποψης ότι πρέπει να δημιουργηθούν επίσης μηχανισμοί κατάρτισης, 
στους οποίους θα πρέπει να συμβάλλουν και οι επιχειρήσεις και οι οποίοι θα είναι 
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων· υποστηρίζει καινοτόμα μέτρα για τη 
δημιουργία νέων δεξιοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο των ΜΜΕ·

12. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το υπάρχον πλαίσιο των σχεδίων άμεσης στήριξης 
των επιχειρήσεων από την ΕΕ και να διερευνήσει τη δυνατότητα διάθεσης της μερίδας 
του λέοντος της στήριξης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις, την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς 
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κατάρτισης·

13. αποδίδει μέγιστη σημασία σε αποτελεσματικά κίνητρα και ρυθμίσεις επιμερισμού του 
κόστους, για την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη συνεχή 
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, με 
έμφαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην ψηφιακή 
μόρφωση, καθώς και στην εκμάθηση γλωσσών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, 
ανάλυσης, οργάνωσης, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας και στην ικανότητα 
προσαρμογής σε νέες καταστάσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της 
πρόσβασης των ανθρώπων στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της κοινωνικής τους θέσης·

14. θεωρεί ότι η στήριξη προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της έρευνας και 
ανάπτυξης θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων ως απόκριση στις ανάγκες της αγοράς·

15. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και η συγκρότηση δικτύων 
και μηχανισμών συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , της έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την αναπροσαρμογή 
τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει την ανάγκη ενοποίησης των δικτύων 
εργοδοτών και ενθάρρυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τους· επιμένει 
στη σημασία μιας σταθερής ισορροπίας όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση μεταξύ 
των εργοδοτών και των ιδρυμάτων κατάρτισης· καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
να προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS) και να ενθαρρύνουν όλους τους οικονομικούς τομείς να επιδιώξουν την εγγραφή 
στο EMAS· 

16. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την προώθηση ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας 
στο πλαίσιο νέων ακαδημαϊκών ειδικοτήτων για τις θέσεις εργασίας του αύριο· 
υπογραμμίζει ότι, ιδίως στις αστικές περιοχές, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές είναι 
οι πλέον κατάλληλες και ικανές να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη ομίλων καινοτόμων επιχειρήσεων· τονίζει ότι παρόμοιοι όμιλοι μπορούν να 
αποτελέσουν αποφασιστικής σημασίας κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες·

17. τονίζει ότι η υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας για τις νέες δεξιότητες και τις θέσεις 
εργασίας υπάγεται κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των 
περιφερειών τους και ότι είναι επομένως ουσιαστικής σημασίας να μεριμνά η Επιτροπή
ώστε κάθε κράτος μέλος να ενστερνιστεί τους στόχους της Ατζέντας·

18. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με στόχο την άρση των διοικητικών και νομικών 
εμποδίων προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με την 
αναγνώριση των προσόντων και με την δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης· τονίζει την ανάγκη τόνωσης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ως πιθανό μέσο για τη μείωση 
των περιφερειακών ανισορροπιών και την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής για τη 
συνοχή· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του δικτύου 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών 
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για τους διακινούμενους εργαζόμενους και εκείνους που αναζητούν εργασία, ιδίως στις 
μεθοριακές περιφέρειες· 

19. ζητεί τη συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στις 
διαδικασίες αξιολόγησης, προσαρμογής και ορισμού των αλλαγών κατά την υλοποίηση 
της Ατζέντας.
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