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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. χαιρετίζει τα κριτήρια της Επιτροπής, τονίζοντας το γεγονός ότι οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη είναι μακροπρόθεσμης φύσης και ότι τα πολυετή 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία (ΕΔΕΤ) και προορίζονται για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτούν 

ασφάλεια και σταθερότητα, και ότι ο συχνός αναπρογραμματισμός θα πρέπει ως εκ 

τούτου να αποφεύγεται και να προτιμάται η σταθερότητα προκειμένου να ενισχυθεί η 

προβλεψιμότητα και η αξιοπιστία των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ· πιστεύει ότι η 

βραχυπρόθεσμη εστίαση στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 

τους μακροπρόθεσμους στόχους των ΕΔΕΤ λόγω του μακροπρόθεσμου και 

προσανατολισµένου στα αποτελέσµατα χαρακτήρα των ΕΔΕΤ και του ετήσιου κύκλου 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· αναμένει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα είναι πολύ 

επιφυλακτικά όταν ζητούν τον αναπρογραμματισμό των κεφαλαίων ή την αναστολή 

πληρωμών για τα προγράμματα, σύμφωνα με την  αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης, η 

οποία εν μέρει εκφράζεται μέσω του μηχανισμού κατανομής της χρηματοδότησης της ΕΕ 

και η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής της ΕΕ· 

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους στην 

οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη, τη συνοχή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και 

να αντιμετωπίζουν τις νέες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις όταν αυτές 

εμφανίζονται, οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι 

πιστώσεις των ΕΔΕΤ βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας που 

συνδέονται με την ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ, και κατά συνέπεια οι αποφάσεις 

είτε για αναπρογραμματισμό είτε για αναστολή, που βασίζονται σε άλλα κριτήρια, 

ενδέχεται να είναι ασύμβατες με τη λογική αυτών των ταμείων· 

3. επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αναπρογραμματισμός ή η αναστολή, όπως 

ρυθμίζονται στο άρθρο 23 του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) θα μπορούσαν 

να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους που επιδιώκονται από τα ΕΔΕΤ σε όλα τα κράτη 

μέλη, ιδιαίτερα σε χώρες με βαθιές μακροοικονομικές και κοινωνικές ανισότητες,  ζητεί 

από την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό μόνον όταν τα κράτη μέλη έχουν 

επανειλημμένα αποτύχει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα 

αιτήματά της για αναπρογραμματισμό και όταν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που δείχνουν 

ότι ο αναπρογραμματισμός θα μπορούσε να έχει αισθητόν άμεσο αντίκτυπο στο δυναμικό 

του προγράμματος για δημουργία θέσεων απασχόλησης· τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει 

να αποδείξει ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τους 

στόχους της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων που προβλέπονται από τα 

κράτη μέλη καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή, να προβαίνει σε εκτίμηση του αντίκτυπου 

στο ποσοστό ανεργίας και στην οικονομική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων χωρών· τονίζει 

ότι κάθε πρόγραμμα με μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις σχετικά με τις κοινωνικές 

επενδύσεις πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο· 
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4. θεωρεί ότι είναι αντιπαραγωγικό να ανασταλεί η χρηματοδότηση των ΕΔΕΤ στον τομέα 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αν τα εν 

λόγω ταμεία εφόσον επιτυγχάνουν τους στόχους τους· ζητεί επομένως από την Επιτροπή 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτική κατά την εφαρμογή του πρώτου σκέλους του άρθρου 23 

του ΚΚΔ σε όλα τα προγράμματα που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους θεματικούς 

στόχους των ΕΔΕΤ, ιδίως των θεματικών στόχων (8), (9) ή (10), ή των στόχων 

απασχόλησης και των  κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και να 

συνοδεύει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε  προγράμματα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ με τις 

κατάλληλες εγγυήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των στόχων κοινωνικής 

συνοχής· ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί για την αυστηρή τήρηση της εφαρμογής 

του ελάχιστου μεριδίου του ΕΚΤ που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 4 του ΚΚΔ· 

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα δέοντα μέτρα  αμβλύνει τις επιπτώσεις τυχόν αναστολής 

των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών που προβλέπονται στο δεύτερο σκέλος 

του άρθρου 23 του ΚΚΔ, οσάκις τα κράτη μέλη εμπλέκονται σε οποιαδήποτε από τις 

καταστάσεις που περιγράφονται στα σημεία α) έως ε) της παραγράφου 1 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΚΔ· καλεί την Επιτροπή να εξετάζει κάθε φορά τον αντίκτυπο 

που θα έχει η αναστολή στην ανεργία και να προσπαθεί να αμβλύνει ενδεχόμενα 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τον θιγόμενο πληθυσμό· 

6. ζητεί από την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του άρθρου 23 του ΚΚΔ, να διαμορφώσει 

μια διαφανή, αποτελεσματική και δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, που θα 

εφαρμόζεται με συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 15 του ΚΚΔ, που θα 

περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης ώστε η 

εμπλεκόμενη χώρα να ενημερώνεται για τη δυνατότητα δρομολόγησης της διαδικασίας 

αναπρογραμματισμού αμέσως μετά τη δημοσίευση των ΚΚΔ, και να επιτρέψει στο 

Κοινοβούλιο, με βάση μια επισημοποιημένη διαδικασία, να τηρείται ενήμερο για όλα τα 

στάδια της έγκρισης των αιτημάτων αναπρογραμματισμού ή οιωνδήποτε προτάσεων και 

αποφάσεων σχετικά με την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών· 

7. καλεί την Επιτροπή να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας να άρει την αναστολή που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 8 του ΚΚΔ. 
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