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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. σημειώνει ότι η διεύρυνση της βάσης της οικονομικής δραστηριότητας, η αύξηση των 
επιπέδων απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας 
για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, την προαγωγή κοινωνιών χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς και την καταπολέμηση της φτώχειας·

2. θεωρεί ότι, δεδομένης της πρόσφατης και της επικείμενης διεύρυνσης, είναι πιο αναγκαίο 
από ποτέ άλλοτε να προβλεφθεί ένα επαρκές επίπεδο πόρων προκειμένου να διασφαλισθεί 
ο απαραίτητος βαθμός οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ώστε να ενισχυθεί η 
πραγματική σύγκλιση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεν κινητοποίησε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής· επισημαίνει ότι, παρόλο που τα προβλήματά τους είναι τα ίδια με τις 
πρότερες χρηματοδοτικές περιόδους, υπάρχουν ακόμη ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες 
που δεν θα καλυφθούν από το στόχο της σύγκλισης· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την καλή εκτέλεση του συνόλου των προγραμμάτων·

3. είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να είναι μια πολιτική ενσωμάτωσης για 
την εξουδετέρωση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας 
και, προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ενθαρρύνει την συμμετοχή σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας, ιδιαίτερα στην οικονομική δραστηριότητα, των πλέον ευάλωτων και 
μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι, άτομα που εγκατέλειψαν νωρίς το 
σχολείο, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, μέλη μειονοτήτων και 
μετανάστες) με στοχοθετημένο τρόπο· θεωρεί ότι οι πολιτικές και τα όργανα συνοχής, με 
τη συμβολή πρωτοβουλιών των τοπικών και περιφερειακών αρχών, πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με υπανάπτυκτες υποδομές και μεγάλη ανεργία ή με άλλες 
ιδιαιτερότητες που ζημιώνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις προαναφερθείσες ομάδες,
και ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ικανότητάς τους για απασχόληση, 
της κοινωνικής τους ένταξης και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη· θεωρεί ότι 
συνοδευτικά μέτρα και μέτρα στήριξης για την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού 
γενικά, θα πρέπει να ενσωματωθούν στα πλαίσια της στήριξης των προαναφερθεισών 
ομάδων προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους για απασχόληση·

4. είναι της άποψης ότι, δεδομένης της εμπειρίας του προγράμματος EQUAL, η κατάρτιση 
και επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, η εξατομικευμένη 
καθοδήγηση και η γλωσσική κατάρτιση πρέπει να υποστηριχθούν προκειμένου να 
διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη όλων των μεταναστών συμπεριλαμβανομένων και των 
αιτούντων άσυλο·

5. κρίνει ιδιαίτερα απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές συνοχής το φαινόμενο 
της άσκησης βίας με βάση το φύλο και να χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πολιτικές 
προκειμένου να προωθείται η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης των θυμάτων 
κακοποίησης·

6. κρίνει ότι οι μηχανισμοί συνοχής πρέπει να προωθούν την κοινωνική οικονομία και να 
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ενσωματώνουν τις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες, εκτός  του ότι αποτελούν 
πηγή απασχόλησης, συμβάλλουν στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής, 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, γεγονός το οποίο ευνοεί την προώθηση της 
απασχόλησης των γυναικών, και κατά συνέπεια, συμβάλλει στην εξάλειψη του κοινωνικού 
αποκλεισμού με συνοδευτικά υποστηρικτικά μέτρα· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα στρατηγικά πλαίσια αναφοράς τους στοιχεία που προωθούν την 
ευελιξία σε συνδυασμό με την εργασιακή ασφάλεια και να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της αγοράς εργασίας και τον επαγγελματικό διαχωρισμό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
ρόλο των κοινωνικών εταίρων·

7. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει με πιο δραστήριο ρόλο τους αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των περιφερειών, των τοπικών αρχών και τους κοινωνικούς εταίρους στην 
Πολιτική Συνοχής· θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι αποτελούν ουσιώδη πυλώνα της 
εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση και, κατά συνέπεια, θεωρεί, 
επίσης, ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνικών εταίρων·

8. ανησυχεί για το γεγονός ότι η γήρανση του πληθυσμού θα προκαλέσει πτώση στην 
απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για 
περισσότερες επενδύσεις στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, οι 
οποίες θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μακρύτερο 
εργασιακό βίο, υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κοινωνικό κόστος και κόστος 
υγειονομικής περίθαλψης·

9. ζητεί επισταμένως από την Επιτροπή να προβλέψει την χρήση κεφαλαίων στα πλαίσια του 
ΕΚΤ προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και ιδιαίτερα να προωθηθεί η
υγεία και η ασφάλεια καθώς και να μειωθούν τα επαγγελματικά ατυχήματα·

10. αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της αναβάθμισης του ανθρωπίνου κεφαλαίου
και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δίδει έμφαση στις 
ενεργητικές πολιτικές, κυρίως στους τομείς της δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, προκειμένου να επιτευχθεί 
ο στρατηγικός στόχος της Λισαβόνας ο οποίος συνίσταται στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησής τους· προτρέπει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα στρατηγικά τους 
πλαίσια αναφοράς στοιχεία και μέτρα που συμβάλλουν στη βελτίωση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξασφαλίζοντας επαρκή πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, διευκολύνοντας τη μετάβαση 
από την εκπαίδευση στην εργασία, προκειμένου να ενθαρρυνθεί το επιχειρηματικό πνεύμα 
και η οικονομία της γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας·

11.επισημαίνει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ευρωπαϊκή 
οικονομία οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός χάρτης για τις 
μικρές επιχειρήσεις, και οι αυτοαπασχολούμενοι· θεωρεί απαραίτητη, συνεπώς, την 
υποστήριξη προγραμμάτων για την προώθηση της ανάπτυξης αυτών των κλάδων, την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, την ενίσχυση της 
ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων τους και την παροχή σε αυτές ευκολότερης πρόσβασης 
σε κονδύλια· πιστεύει ότι όλα τα ανωτέρω θα συνδράμουν στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας 
κατά τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας·

12.καλεί τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα και να ενθαρρύνουν την 
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απασχόληση, ιδιαίτερα στους φτωχότερες και πλέον απομακρυσμένες περιοχές, να 
προβλέψουν μέτρα στα στρατηγικά τους πλαίσια αναφοράς προκειμένου να ενισχύσουν 
τις οικονομικές δραστηριότητες των ΜΜΕ βελτιώνοντας τα δίκτυα υποδομών και 
υπηρεσιών καθώς και με τη διαθεσιμότητα των ΤΠΕ, παρέχοντας την αναγκαία βοήθεια 
και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιταχύνοντας 
την απομάκρυνση των γραφειοκρατικών εμποδίων και ανταμείβοντας το πνεύμα 
πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισότητα ευκαιριών και 
μεταχείρισης·

13.καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω των εθνικών και περιφερειακών 
αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, μια προσέγγιση δια βίου πρόσβασης στην εργασία, να 
διασφαλίσουν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα 
της εργασίας, και να καταστήσουν την εργασία συμφέρουσα για όσους αναζητούν 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και του μη ενεργού πληθυσμού·

14.είναι της γνώμης ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον 
πρόσφορο για την κινητικότητα των εργαζομένων, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα 
υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών και διασφαλίζοντας διοικητικές διαδικασίες χωρίς 
διακρίσεις, τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τις οικογένειές τους.

15.καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά τους 
προγράμματα μέτρα τα οποία θα προσελκύσουν και θα διατηρήσουν τους ανθρώπους στην 
απασχόληση και θα εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και  θα 
βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων καθώς και 
την ευελιξία της αγοράς εργασίας·

16.καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν στα στρατηγικά τους πλαίσια αναφοράς μηχανισμούς 
στήριξης που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
στην αξιοποίηση δυνατοτήτων για συνεργασία με δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και 
ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης, με στόχο την προώθηση καινοτομικών προϊόντων και 
εφαρμογών·

17.καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών, 
εδαφικών και πολιτιστικών τους επιπτώσεων, στα προγράμματα που αποσκοπούν στην 
προώθηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση – ΤΠΕ
και επιχειρηματικότητα·

18. ζητεί την πραγματοποίηση μελετών, λαμβάνοντας υπόψη, π.χ., παλαιότερες θετικές 
εμπειρίες, για την εκ των προτέρων εξακρίβωση της πιθανής μείωσης του πληθυσμού σε 
περιοχές με χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιφέρειες, τις 
ανάγκες και τα ειδικά τους προβλήματα με στόχο την εισαγωγή προληπτικών μέτρων για 
την αποτροπή της υπερβολικής συγκέντρωσης πληθυσμού στις ιδιαίτερα 
εκβιομηχανισμένες περιοχές και την επίτευξη πιο εξισορροπημένης εξάπλωσης των 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και 
της δημιουργίας νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας και ευκολότερη πρόσβαση σε 
κοινωνικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες·

19.τονίζει τη σημασία της συμμετοχής του ΕΚΤ στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των 
αγροτικών περιοχών και θεωρεί ότι η υποστήριξη των αγροτικών περιοχών πρέπει να 
θεμελιωθεί σε μια συνολική προγραμματική διαδικασία, υπό το πρίσμα της θετικής 
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εμπειρίας του προγράμματος Leader το οποίο συμπεριέλαβε εκείνους που εργάζονται στις 
αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία συνεργειών 
από όλα τα Ταμεία για τις αγροτικές περιοχές και ότι είναι, συνεπώς, εξαιρετικά 
κατάλληλες για τον σκοπό αυτό έννοιες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης όπως η 
συνολική επιχορήγηση·

20.κρίνει ότι, σε μερικά κράτη μέλη, οι επενδυτικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και καλεί τα κράτη μέλη να τις ενθαρρύνουν·

21.θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την αναδιάρθρωση των εταιρειών στα κράτη 
μέλη προκειμένου να προωθήσει και να διατηρήσει την απασχόληση, την κοινωνική 
πρόνοια και την ανταγωνιστικότητα σε άρτι απελευθερωμένες αγορές και να μετριαστούν 
οι κοινωνικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης·
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