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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 νέας βιώσιμης οικονομίας
συνεισφέροντας στον περιορισμό των περιφερειακών διαφορών και στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας όπου θα επικρατεί η πλήρης απασχόληση· υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να ενθαρρύνουν τις περιφέρειες να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για νέες, βιώσιμες θέσεις εργασίας·

2. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην
εκπαίδευση των νέων, η οποία αποτελεί τη βάση για την απόκτηση περαιτέρω
δεξιοτήτων· υπογραμμίζει ότι σε πολλά κράτη οι όροι πλαίσιο για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση είναι ευθύνη των περιφερειών· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις περιφέρειες να 
χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά Ταμεία για να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις 
εργασίας στους τομείς των δημόσιων συγκοινωνιών, της αστικής κινητικότητας και της 
παιδείας·

3. 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· ενθαρρύνει, για 
τον λόγο αυτόν, τις περιφέρειες να κάνουν χρήση πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία για 
μέτρα υποδομών·

4. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών και την Επιτροπή να δώσουν
μεγαλύτερη σημασία στη βιωσιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων, όπως
προβλέπεται στον γενικό κανονισμό (1083/2006)· προειδοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι 
οι πόροι από τα διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να παραμείνουν μακροπρόθεσμα 
δεσμευμένοι και ότι δεν πρέπει να υποστηρίζονται χωρίς έλεγχο επιχειρήσεις που είναι 
πιθανό να προβούν σε μεταφορά θέσεων εργασίας·

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πιλοτικό πρόγραμμα «ERASMUS για τους 
αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους» που μπορεί να βοηθήσει τις 
κοινότητες και τις περιφέρειες στην ανταλλαγή προτύπων βέλτιστων πρακτικών και να 
έχει επιπλέον πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον τομέα της πολιτικής για την αγορά 
εργασίας.


