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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 τη στρατηγική για νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που εντάσσεται 
στη στρατηγική 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·

2. συμφωνεί με την ανάγκη αποτελεσματικότερης χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων 
που προορίζονται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· εκτιμά ότι 
αυτό αφορά πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης και το πρόγραμμα Progress.

3. συμφωνεί για την ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας 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 επιδίωξη σαφών και 
μετρήσιμων στόχων και στην εφαρμογή συμβάσεων επενδύσεων για την ανάπτυξη και 
την εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που 
εξασφαλίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα· 

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν κίνητρα και αποτελεσματικές 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·

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η συγκρότηση δικτύων μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας· 

7. επισημαίνει ότι η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για τις νέες δεξιότητες και τις 
θέσεις απασχόλησης ανήκει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· 
εκτιμά ότι είναι επομένως απαραίτητο να μεριμνά η Επιτροπή ώστε κάθε κράτος μέλος να 
ενστερνιστεί τους στόχους της στρατηγικής·

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με στόχο την άρση των διοικητικών και νομικών 
εμποδίων προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: στους 
τομείς της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και της δυνατότητας μεταφοράς των 
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δικαιωμάτων επικουρικής σύνταξης.


