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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2013 και 
συγκεκριμένα για την έμφασή τους σε φιλόδοξα μέτρα για την επανεκκίνηση της 
ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ΕΕ· 

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της πολιτικής συνοχής διότι αποτελεί κύριο επενδυτικό 
εργαλείο που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και τοποθετεί 
ενεργά την ΕΕ και τις περιφέρειές της στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει 
επομένως τη σημασία εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδίως το βασικό επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα τομέων όπως η 
ανεργία, η καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων·

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την σημαντική πτώση δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων που παρατηρείται στην παραγωγική οικονομία και συγκεκριμένα σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι απαιτούνται αποφασιστικά 
μέτρα για την μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και εργασίας, την υιοθέτηση 
συνετών μισθολογικών πολιτικών και την θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για την μετατόπιση της παραγωγής προς 
δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία· εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή του 
ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να 
προληφθεί και να αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους προαναφερθέντες τομείς·

4. φρονεί ότι, αν και τα μέτρα χρηματοπιστωτικής προστασίας που εφάρμοσε η ΕΚΤ έχουν 
καθησυχάσει τις αγορές, το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ευρωζώνης εξακολουθεί 
να παραμένει ανεπίλυτο· 

Ανεργία και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες 
αποσκοπούσαν στην βελτίωση της ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή περισσότερης 
εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας, στη μείωση του κατακερματισμού και στην 
διευκόλυνση της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει εντούτοις ότι 
απαιτούνται περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, ιδίως για την βελτίωση της 
κινητικότητας της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων - με ιδιαίτερη έμφαση στην 
βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των νέων και δη εκείνων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες εισόδου στην αγορά - αλλά και για την παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων θέσεων 
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εργασίας· 

Πρόσβαση στην χρηματοδότηση και κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς

6. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των επενδυτών 
του ιδιωτικού τομέα, για την ανασφάλειά τους και την διστακτικότητά τους να 
επενδύσουν, ιδίως όταν ευθύνονται για αυτό τα παραγωγικά πρότυπα με τον 
συνεχιζόμενο κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τις διαρκείς αλλαγές στη 
βιομηχανική πολιτική· εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω κρίσης, η περιρρέουσα έλλειψη 
εμπιστοσύνης γίνεται αιτία να μην επιθυμούν την ανάληψη κινδύνων ούτε οι ιδιώτες 
επενδυτές ούτε οι φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου· επαναλαμβάνει ότι η 
προσπάθεια ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα πρέπει να συνεχιστεί· 

Μακροοικονομική διακυβέρνηση 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι μειώνεται ο αριθμός των κρατών μελών που 
υπάγονται στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος· παροτρύνει έντονα την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές ανάγκες με τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
για παράδειγμα εξαιρώντας τα συνολικά επίπεδα της εθνικής συγχρηματοδότησης των 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων από τους περιορισμούς που θέτει το ΣΣΑ·ή με 
αναφορά, ως προς τους υπολογισμούς που αφορούν το Σύμφωνο, στις καθαρές και όχι 
στις μεικτές ανάγκες του κράτους μέλους.


