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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 απογοητευτικό το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αγνοήσει τις επανειλημμένες 
αιτήσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου να θεσπίσει την πλήρη δημοκρατική νομιμότητα 
για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ξεκινώντας με τη μετατροπή της ετήσιας επισκόπησης 
ανάπτυξης (ΕΕΑ) σε ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες θα 
παρουσιάζονται σε μορφότυπο που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προτείνει 
τροποποιήσεις και θα διασφαλίζει ότι μια διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων θα 
καταλήγει σε συμπεφωνημένη από κοινού καθοδήγηση πολιτικής·   καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει τις μελλοντικές ΕΕΑ με πιο φιλόδοξο τρόπο προσθέτοντας εκτενέστερες 
κατευθύνσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

2. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη συγκεκριμένες περιφερειακές 
τάσεις καθώς και ενδεχόμενα σφάλματα στην πρόβλεψή της, η οποία αντιπροσωπεύει τη 
βάση για τις ΕΕΑ·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ το 
οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, συμβάλλει όχι μόνο 
στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά και στην οικονομική 
ανάκαμψη και την αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως συνολικά·

4. επισημαίνει ότι σε καιρούς δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης δανειοδοτικής 
ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό μοχλό για 
τη ζωογόνηση της οικονομίας και την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης 
που ενσωματώνονται στη στρατηγική "Ευρώπη 2020"·  κατόπιν τούτων, τονίζει ότι, με 
δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η πολιτική για τη συνοχή στην ανάπτυξη των 
εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ΕΕΑ πρέπει να 
εστιαστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή την πολιτική, η οποία και πρέπει να συμβάλει 
στην ετήσια συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση εντός της ΕΕ·

5. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
καθοδήγησης πολιτικής σύμφωνα με την ΕΕΑ, προκειμένου να ενστερνιστούν καλύτερα 
τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·  

6. θεωρεί αναγκαίο από άποψη πολιτικής για τη συνοχή να συμβάλει στη μείωση των 
εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και διαρθρωτικών ανισορροπιών μέσω της 
επιλογής του για προσαρμοστικότητα στις συγκεκριμένες ανάγκες των περιφερειών· 
χαιρετίζει από αυτή την άποψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 
επαναπρογραμματίσει, όπου είναι δυνατόν, τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που 
δεν έχουν ακόμη διατεθεί υπέρ των ΜΜΕ, της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της 
απασχόλησης των νέων· ζητεί να ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την υλοποίηση αυτής 
της πρωτοβουλίας σε εθνικά επίπεδα·
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7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαρθρωτική και 
μακροχρόνια ανεργία· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει την πρωτοβουλία 
«Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νεότητας», για να βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση των νέων 
χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι οποίοι 
δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. 


