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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. αναγνωρίζει ότι η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να αναπτύσσεται, η απασχόληση έχει 
αυξηθεί και το επενδυτικό χάσμα που προκάλεσε η κρίση έχει σχεδόν κλείσει, παρόλο 
που οι δημόσιες επενδύσεις εξακολουθούν να είναι κάτω από τα επίπεδα πριν από την 
κρίση, με σημαντικά κενά σε ορισμένες από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία, ότι 
η ανάπτυξη δεν έχει ωφελήσει όλους εξίσου, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλά 
σε ορισμένα κράτη μέλη και οι οικονομικές, κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές 
ανισότητες εξακολουθούν να αποτελούν βασικό ζήτημα ανησυχίας· επισημαίνει ότι, 
παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν, ο αντίκτυπός τους στην παραγωγικότητα 
υπήρξε ανεπαρκής και ότι, συνεπώς, απαιτείται καλύτερη στόχευση των επενδύσεων 
της πολιτικής για τη συνοχή και της συμπληρωματικότητάς τους με άλλα προγράμματα 
της Ένωσης και με τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα και να εξομαλυνθούν οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών· σημειώνει 
ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) πρέπει να επικεντρώνεται και στη 
βελτίωση των κοινωνικών πτυχών και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης·

2. τονίζει ότι είναι ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ την ανάκαμψη με οικονομικές πολιτικές που 
θα εξασφαλίζουν την προστασία των δημοσίων υπηρεσιών και τη βελτίωση της 
ποιότητας και της προσβασιμότητας των υπηρερσιών κοινής ωφελείας·

3. επισημαίνει ότι, ως ποσοστά του ΑΕγχΠ, οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ (2,7%) και 
στη ζώνη του ευρώ (2,6%) το 2017 ήταν αρκετά χαμηλότερα σε σύγκριση με τους 
μέσους όρους των τελευταίων δέκα ετών (3,2% και 3,0% αντιστοίχως)· σημειώνει ότι, 
για τον λόγο αυτόν, πρέπει να δοθεί σημαντική ώθηση στις δημόσιες επενδύσεις ώστε 
να αντισταθμιστεί η ύφεση των ετών της κρίσης και να ικανοποιηθεί η επείγουσα 
ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα· επισημαίνει ότι οι 
δημόσιες επενδύσεις παραμένουν προτεραιότητα και δεν πρέπει να υπονομεύονται από 
προσπάθειες ενθάρρυνσης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι 
επενδύσεις υποδομών στην ΕΕ είναι ακόμη κατά 20% χαμηλότερες σε σχέση με το 
επίπεδό τους πριν από την κρίση και ότι το 34% των δήμων δηλώνουν ότι τα ποσοστά 
επενδύσεων σε υποδομές είναι κατώτερα των αναγκών τους, τη στιγμή που οι ανάγκες 
σε επενδύσεις υποδομών στην ΕΕ ανέρχονται σε τουλάχιστον 335 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως·

5. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να συμβάλει με συνέπεια στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων και των διαφορών, ιδίως σε κοινωνικό, οικονομικό και εδαφικό επίπεδο, 
μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ· τονίζει ότι είναι απαράδεκτο να 
συνεχίζονται οι γεωγραφικές ανισορροπίες στις επενδύσεις της ΕΤΕπ, καθώς και ότι 
είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι, το 2017, τα μισά κράτη μέλη ήταν 
αποδέκτες του 80% των συνολικών επενδύσεων της ΕΤΕπ στην ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα 
14 κράτη μέλη ήταν αποδέκτες μόλις του 10% των εν λόγω επενδύσεων·
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6. σημειώνει ότι η καλύτερη απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών είναι η στήριξη της 
αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων και η επιδίωξη της περαιτέρω αύξησής τους 
μέσω επενδύσεων, για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης και τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου· θεωρεί 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην ευελιξία του ΣΣΑ, αφήνοντας δημοσιονομικά 
περιθώρια για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων·

7. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει, κατά προτεραιότητα, να συμβάλει στην 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και να επιβλέψει την 
υλοποίηση των 20 θεμελιωδών αρχών του, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της 
ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών, στην κοινωνική 
προστασία, στην καθολική πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες, στο δικαίωμα σε 
ίση αμοιβή για ίση εργασία και στο δικαίωμα σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας που θα 
είναι οικονομικά προσιτές και ποιοτικές·

8. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να καταδείξει πόσο αναγκαίο είναι να 
ενισχυθούν η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ώστε να 
συλλεγούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις και πρόσθετοι πόροι για την εφαρμογή των 
ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων·

9. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να λάβει υπόψη την προώθηση της 
πρόσβασης σε ουσιαστική κοινωνική προστασία, σε ευθυγράμμιση με τις σχετικές 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα άρσης των εμποδίων ώστε οι 
εργαζόμενοι να καρπούνται τα οφέλη που τους παρέχουν τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας, και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 
καθώς και ότι, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο 
των κρατών μελών σε σχέση με την έγκριση νομοθεσίας και την ανάπτυξη συστημάτων 
που θα διασφαλίζουν καθολική πρόσβαση σε κοινωνική προστασία·

10. τονίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
επικεντρωμένη στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
με καλύτερο συντονισμό των εθνικών και των ενωσιακών πολιτικών, έτσι ώστε να 
αυξηθούν οι θέσεις ποιοτικής απασχόλησης στην ΕΕ και να μειωθούν οι μισθολογικές 
και συνταξιοδοτικές διαφορές·

11. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση της 
παραγωγικότητας μέσω της αύξησης των επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και της έρευνας και καινοτομίας, και ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της 
αμοιβής·

12. τονίζει ότι τα χαμηλά εισοδήματα στην Ευρώπη εξακολουθούν να αποτελούν 
πρόκληση, ότι η συγκέντρωση των εργαζομένων στο χαμηλότερο άκρο της 
μισθολογικής κλίμακας και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας αποτελούν σαφή ένδειξη των 
πολιτικών καθορισμού των μισθών, και ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
σε συνδυασμό με την επισφαλή απασχόληση, ιδίως μεταξύ των νέων, εξακολουθεί να 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί επειγόντως·

13. ζητεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να συμπεριλάβει την εξάλειψη της φτώχειας στις 
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προτεραιότητές του, όπως αναφέρεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

14. τονίζει ότι η γήρανση του πληθυσμού θα πρέπει να ωθήσει τις κυβερνήσεις να 
επενδύσουν περισσότερο στην προστασία των ηλικιωμένων και όχι λιγότερο, όπως 
προτείνεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι αναλογικές προς τις ανάγκες, ότι η 
δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αξιολογείται 
τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα και τον αντίκτυπο 
στα νοικοκυριά, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση και την 
παρακολούθηση των επενδύσεων στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη, η οποία 
είναι απαραίτητη σε μια γηράσκουσα κοινωνία·

15. προτείνει να συμβάλει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενεργά στην αντιμετώπιση, με βιώσιμο 
τρόπο, των δημογραφικών προκλήσεων (γήρανση, απώλεια πληθυσμού, δημογραφική 
πίεση, αδυναμία προσέλκυσης ή διατήρησης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού) που 
πλήττουν ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες με διάφορους συγκεκριμένους τρόπους· 
υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη επαρκούς στήριξης ορισμένων περιοχών, όπως κάποιες 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

16. υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να αναλυθούν 
διεξοδικά οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις των τεχνολογικών 
μεταβολών στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογικές μεταβολές ναι μεν 
μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για νέες ή βελτιωμένες θέσεις απασχόλησης και 
ασφαλέστερους χώρους εργασίας, αλλά σήμερα συχνά συνδέονται με την κατάργηση 
θέσεων εργασίας ή με επισφαλή απασχόληση·

17. τονίζει ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ είναι εφικτή μόνο εάν 
μείνουμε πιστοί στις θεμελιώδεις αξίες μας·

18. υπογραμμίζει ότι μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να 
είναι η προστασία και η στήριξη των πληθυσμών και των περιοχών που πλήττονται από 
τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης (όπως η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων 
ή η απώλεια θέσεων εργασίας)·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη μόχλευση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και τη 
δημιουργία περισσότερων συμπράξεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και 
να μεγιστοποιήσουν την προστιθέμενη αξία των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και 
τις συμπληρωματικότητες και τις συνέργειές τους με άλλα προγράμματα και 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο παραμένει 
χαμηλή και ότι η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να 
προωθήσουν τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε διεξοδική και ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση όλων των καθεστώτων στέγασης, καθώς και σε έρευνα και εξέταση 
της γεωγραφικής διαφοροποίησης μεταξύ περιοχών χαμηλής ζήτησης και αγορών 
θερμαινόμενων κατοικιών, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμάτων για τη βελτίωση της 
αναλυτικής βάσης για την αξιολόγηση της στέγασης στις ανά χώρα εκθέσεις και στις 
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ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

22. υποστηρίζει την άποψη ότι οι επενδύσεις, η καινοτομία, η γνώση και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα για να καταστεί η Ευρώπη 
ισχυρότερη και πιο συνεκτική· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, των οποίων ο ρόλος είναι καίριος και η 
αντικατάστασή τους από άλλα μέσα αδύνατη, παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της 
ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης, η οποία ανέρχεται σε 638 δισεκατομμύρια EUR 
μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2020 και προσφέρει 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική ένταξη, την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της 
αντιμετώπισης νέων προκλήσεων όπως η ασφάλεια, η ένταξη των μεταναστών και των 
προσφύγων υπό διεθνή προστασία, καθώς και μέσω της συμβολής της σε δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, παράλληλα με κατάλληλες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της συμμετοχικότητας και της διοικητικής 
ικανότητας·

23. ζητεί αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν οι πολιτικές έρευνας και καινοτομίας στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη  των κρατών μελών·

24. επικροτεί τις προτάσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και την 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που είναι εξόχως απόκεντρες, 
απομακρυσμένες, λιγότερο ανεπτυγμένες ή παρουσιάζουν δημογραφικό έλλειμμα· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη μείωση των πόρων που προτείνονται για την 
πολιτική συνοχής και επιμένει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί στο 
σημερινό επίπεδο· ζητεί ταχεία και έγκαιρη έγκριση των κανονισμών για τη δέσμη 
κανονισμών για το ΠΔΠ και την πολιτική συνοχής, προκειμένου να αποφευχθούν 
πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση· επικροτεί την απαίτηση να διατεθεί το ένα 
τέταρτο των δαπανών στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε 
στόχους σχετικούς με το κλίμα, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό 
ζήτημα μακροπρόθεσμα·

25. σημειώνει τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο το 2019 στις 
επενδυτικές ανάγκες για την υποστήριξη των αποφάσεων προγραμματισμού για την 
περίοδο από το 2021 έως το 2027 και το προβλεπόμενο νέο παράρτημα των εκθέσεων 
του 2019 ανά χώρα, όπου θα προσδιορίζονται οι επενδυτικές ανάγκες που σχετίζονται 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο + (ΕΚΤ +) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2021-2027· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, 
μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, με την εφαρμογή 
αποτελεσματικών εργαλείων και την επικέντρωση πόρων στον συγκεκριμένο σκοπό·

26. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η χρηματοδότηση από 
το ΕΚΤ+ για την «Εγγύηση για τη νεολαία», την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 
των Νέων και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν η απασχόληση, η οικονομική 
ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη, η μαθητεία και η επαγγελματική κατάρτιση·
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27. θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση και μεγαλύτερη ευελιξία 
μεταξύ των ταμείων, των προγραμμάτων και των μέσων της Ένωσης, ώστε η 
χρηματοδότηση της ΕΕ για στρατηγικά επενδυτικά έργα να καταστεί απλούστερη, 
αποτελεσματικότερη και γεωγραφικά ισόρροπη· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες·

28. υπογραμμίζει ότι με την πολιτική συνοχής πρέπει να επιδιώκεται η αρμονική και 
ισορροπημένη πρόοδος τόσο του συνόλου της Ένωσης όσο και των περιφερειών που 
την απαρτίζουν, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
της, σε πνεύμα αλληλεγγύης και με σκοπό να επιτευχθούν βιώσιμη ανάπτυξη, 
απασχόληση, κοινωνική ένταξη, και να μειωθούν οι διαφορές εντός και μεταξύ των 
περιφερειών και η καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών·

29. υπενθυμίζει ότι στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή επισημαίνεται η ευρεία πολυμορφία 
που χαρακτηρίζει τις περιφέρειες και τα εδάφη της Ένωσης, περιλαμβανομένων 
εκείνων που ταξινομούνται στις τρέχουσες κατηγορίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
τους (εξόχως απόκεντρες, χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, χαμηλού εισοδήματος, 
υποτονικής οικονομικής ανάπτυξης, κτλ.), με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η 
προσαρμοσμένη προσέγγιση αναλόγως του τόπου·

30. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, 
όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συναντούν 
οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες σε σχέση με «τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό 
τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα [και] την 
οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων»·

31. ενθαρρύνει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στην Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία (ΕΕΣ) και σε κάθε της διάσταση (διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή, τόσο εντός της περιφέρειας όσο και μεταξύ περιφερειών), ώστε να 
διασφαλιστεί η δράση για την υλοποίηση των γενικών στόχων της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η συνδρομή στην αλληλεγγύη·

32. τονίζει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών για να 
επιτευχθούν οι στόχοι των πολιτικών συνοχής·

33. επισημαίνει ότι ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον 
αντίκτυπο του Brexit, και ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην πολιτική συνοχής συνολικά· τονίζει ότι ένας από τους 
στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
συνεπειών του Brexit στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες που επηρεάζονται και να 
συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία έχει 
διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ προάγοντας 
έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.
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