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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

«Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

I. Η στήριξη των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων όπως οι μακροχρόνια 

άνεργοι, βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού για την περίοδο 2014-2020. 

Στη σύσταση του Συμβουλίου του 2016 για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά 

εργασίας επισημάνθηκε ο καίριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (στο εξής: ΕΚΤ) ως 

κύριου χρηματοδοτικού μέσου της Ένωσης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

Σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των δικαιωμάτων του που είναι 

απαραίτητα για τη δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας, ο οποίος αναφέρει ρητά ότι 

κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε έγκαιρη και εξατομικευμένη συνδρομή με στόχο τη βελτίωση των 

προοπτικών του για απασχόληση (αρχή 4), επιβεβαιώνοντας έτσι τα βασικά σημεία της σύστασης. 

Από το 2014 και έως τα τέλη του 2020, το ΕΚΤ και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

έχουν στηρίξει 5,9 εκατ. μακροχρόνια ανέργους, υλοποιώντας, ως εκ τούτου, την αποστολή τους και 

παρέχοντας νέες ευκαιρίες στους πιο απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας. 

IV. Η επενδυτική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου «Πρόσβαση στην 

απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν 

από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη 

της κινητικότητας των εργαζομένων» (επενδυτική προτεραιότητα 8.i) είναι η μόνη που αναφέρεται 

ρητά στους μακροχρόνια ανέργους. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί η επενδυτική 

προτεραιότητα 9.i «Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας». Η εν 

λόγω επενδυτική προτεραιότητα διαδραμάτισε εξίσου σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου, ιδίως μέσω ολιστικών παρεμβάσεων που περιλάμβαναν, 

αφενός, μέτρα ενεργοποίησης και, αφετέρου, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως στέγαση, 

κοινωνική φροντίδα και υγειονομική περίθαλψη. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τον χρόνο 

διεξαγωγής του λογιστικού ελέγχου, 1,6 εκατ. μακροχρόνια άνεργοι λάμβαναν στήριξη στο πλαίσιο 

της επενδυτικής προτεραιότητας 8.i και επιπλέον 1,8 εκατ. στο πλαίσιο της επενδυτικής 

προτεραιότητας 9.i. 

VI. Το ΕΚΤ είναι το κύριο μέσο του προϋπολογισμού της ΕΕ για επενδύσεις στο ανθρώπινο 

δυναμικό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη παρείχαν επίσης στήριξη στους ανέργους, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων, μέσω εθνικών μέτρων και προγραμμάτων.  

Κατά τη διαπραγμάτευση των προγραμμάτων του ΕΚΤ 2014-2020, η Επιτροπή ενθάρρυνε σθεναρά 

τα κράτη μέλη να επιλέξουν τις επενδυτικές προτεραιότητες που ήταν οι πλέον κατάλληλες για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η Επιτροπή 

πρότεινε επίσης τα κράτη μέλη να κατανείμουν σημαντικό όγκο της χρηματοδότησης του ΕΚΤ στις 

εν λόγω ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις. 

VII. Η εξατομικευμένη προσέγγιση συνιστά βασικό στοιχείο της σύστασης του Συμβουλίου προς τα 

κράτη μέλη, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά 
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εργασίας. Παρότι η Επιτροπή προωθεί τη χρήση της εξατομικευμένης προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των μακροχρόνια ανέργων και η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε απαίτηση 

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, δεν συνιστούσε απαίτηση για τη 

χρηματοδότηση μέσω του ΕΚΤ. 

VIII. Κατά την περίοδο 2014-2020, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη σωστής ισορροπίας 

μεταξύ εύλογου διοικητικού φόρτου και απαιτήσεων παρακολούθησης. Προκειμένου να συλλέγονται 

ουσιαστικά και πιο ολοκληρωμένα δεδομένα, στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

ενσωματώθηκαν ορισμένα νέα στοιχεία. Μεταξύ αυτών είναι ο καθορισμός κοινών δεικτών εκροών 

και αποτελεσμάτων, οι οποίοι συνέβαλαν στη μείωση του διοικητικού φόρτου και διευκόλυναν τη 

συγκέντρωση και απόκτηση πιο αξιόπιστων στοιχείων. 

IX. Πρώτη περίπτωση — Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Κατά τη διαπραγμάτευση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα υπενθυμίσει την ανάγκη καλύτερης 

στόχευσης των μακροχρόνια ανέργων σε κράτη μέλη και περιφέρειες όπου το ποσοστό μακροχρόνιας 

ανεργίας παραμένει υψηλό. 

Δεύτερη περίπτωση — Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη ως προς τον τρόπο διασφάλισης εξατομικευμένης 

προσέγγισης κατά την εφαρμογή των μέτρων ενεργοποίησης για μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο 

της επιτροπής του ΕΚΤ+.  

Τρίτη περίπτωση — Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.  

Στις εν λόγω αξιολογήσεις θα εξεταστούν διάφορες ομάδες-στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, στο πλαίσιο όλων των θεματικών στόχων, δεδομένου ότι καθένας από αυτούς 

συντελεί στην επιτυχία των δράσεων που στοχεύουν σε μακροχρόνια ανέργους ή άλλες 

μειονεκτούσες ομάδες. Θα προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές, όπου είναι δυνατόν, και θα υπάρξει 

ανταλλαγή «δράσεων απόκρισης» μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

03. Σύμφωνα με την τριμηνιαία επισκόπηση «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη», 

του Σεπτεμβρίου του 2021, η οικονομία και η αγορά εργασίας της ΕΕ άρχισαν να ανακάμπτουν από 

την πανδημία COVID-19, με τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας να βρίσκονται σχεδόν σε 

πρo κρίσης επίπεδα. 

23. H επενδυτική προτεραιότητα του ΕΚΤ «Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση 

εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και 

των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, επίσης μέσω τοπικών 

πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» είναι η 

μόνη που αναφέρεται ρητά στους μακροχρόνια ανέργους. Εντούτοις, είναι σημαντικό να 

υπογραμμιστεί ότι η επενδυτική προτεραιότητα «Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και της βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας» διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αναγκών της 

συγκεκριμένης ομάδας-στόχου.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τον χρόνο διεξαγωγής του λογιστικού ελέγχου, 1,6 εκατ. 

μακροχρόνια άνεργοι λάμβαναν στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8.i και 

επιπλέον 1,8 εκατ. στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9.i (κοινωνική ένταξη). 

25. Τα κράτη μέλη έχουν στηρίξει τους μακροχρόνια ανέργους είτε μέσω της επενδυτικής 

προτεραιότητας 8.i είτε μέσω άλλων προτεραιοτήτων. Ενόψει των απαιτήσεων θεματικής 

συγκέντρωσης, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν επίσης να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω προκλήσεις 

με εθνική χρηματοδότηση. 
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Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των μακροχρόνια ανέργων μπορούν, λόγου 

χάρη, να λάβουν στήριξη βάσει του θεματικού στόχου 9. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου θεματικού στόχου, τα κράτη μέλη μπορούν, για παράδειγμα, να 

παρέχουν στήριξη σε ολοκληρωμένες διαδικασίες που συνδυάζουν διάφορες μορφές μέτρων για την 

απασχολησιμότητα, όπως η εξατομικευμένη υποστήριξη, η παροχή συμβουλών, η καθοδήγηση, η 

πρόσβαση στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες, 

ιδίως σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και διαδικτυακές 

υπηρεσίες. 

28. Όπως καταδεικνύεται στη δεύτερη εξαμηνιαία έκθεση υλοποίησης, το ευρωπαϊκό μέσο 

προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

(SURE) κατόρθωσε να ανακόψει τη σφοδρότητα του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου λόγω της 

πανδημίας COVID-19. Εκτιμάται ότι τα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας που στήριξε το SURE 

μείωσαν την ανεργία κατά περίπου 1,5 εκατ. άτομα στα 19 δικαιούχα κράτη μέλη το 2020. Στις 

4 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση σχετικά με την αποτελεσματική ενεργό στήριξη της 

απασχόλησης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (EASE). Η σύσταση περιγράφει μια στρατηγική 

προσέγγιση για τη σταδιακή μετάβαση από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ελήφθησαν για τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στα νέα μέτρα που απαιτούνται για 

μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας. Η EASE καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα 

διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των νέων πόρων που διατίθενται μέσω του 

προγράμματος NextGenerationEU — ιδίως του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του 

REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης).  

29. Με τις πρωτοβουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII+), τις 

οποίες διαδέχθηκε το REACT-EU, η Επιτροπή απέδειξε την ικανότητά της να αντιδρά απέναντι σε 

μια άνευ προηγουμένου κοινωνική, οικονομική και υγειονομική κρίση και να προτείνει 

βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπισή της. 

Για παράδειγμα, όσον αφορά τη Σλοβακία, ο αριθμός «άνω του 1 δισ. EUR» αφορά επίσης πόρους 

της πρωτοβουλίας COVID-19 CRII+ (πόρους που ανακατανεμήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) για την αντιμετώπιση της πανδημίας με στόχο να χρηματοδοτηθούν 

συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας. 

Στην προ COVID-19 περίοδο, η ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 8 

ανήλθε σε 796 εκατ. EUR.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

37. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τον χρόνο διεξαγωγής του λογιστικού ελέγχου, 1,6 εκατ. 

μακροχρόνια άνεργοι λάμβαναν στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8.i και 

επιπλέον 1,8 εκατ. στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9.i (κοινωνική ένταξη). 

38. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή σκοπεύει να εξαιρέσει τη δημιουργία προσωρινών 

άμεσων θέσεων εργασίας από δήμους, εκτός και αν συνοδεύονται από τη συνιστώσα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων.  

40. Τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που διαπιστώνονται στα 

έγγραφα θέσης ανά χώρα είτε μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ είτε μέσω εθνικής χρηματοδότησης. 

41. Η Επιτροπή και οι συννομοθέτες έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η δημιουργία ειδικής 

επενδυτικής προτεραιότητας για τους μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) 2014-2020, μεταξύ άλλων για να αποφευχθεί 

η πρόκληση περιττής πολυπλοκότητας. 
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Από το 2014 και έως τα τέλη του 2020, το ΕΚΤ και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 

έχουν στηρίξει 5,9 εκατ. μακροχρόνια ανέργους, υλοποιώντας, ως εκ τούτου, την αποστολή τους και 

παρέχοντας νέες ευκαιρίες στους πιο απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας. 

45. Μέσω της σύστασης του Συμβουλίου του 2020 για την ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία, 

τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων που είναι πιο 

απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εστίασης στην 

«αφρόκρεμα».  

46. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και συνεχίζει την παρακολούθηση για τον εντοπισμό 

στοιχείων που συνιστούν ενδείξεις πιθανής πρόκλησής του. 

47. Έως τα τέλη του 2020, το ΕΚΤ και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είχαν παράσχει 

στήριξη σε 5,9 εκατ. μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο όλων των επενδυτικών προτεραιοτήτων. 

Μόνο 35 % των εν λόγω μακροχρόνια ανέργων έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής 

πρωτοβουλίας «πρόσβαση στην απασχόληση». 

48. Το ΕΚΤ είναι το κύριο μέσο του προϋπολογισμού της ΕΕ για επενδύσεις στο ανθρώπινο 

δυναμικό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη παρείχαν επίσης στήριξη στους ανέργους, συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια ανέργων, μέσω εθνικών μέτρων και προγραμμάτων.  

Κατά τη διαπραγμάτευση των προγραμμάτων του ΕΚΤ 2014-2020, η Επιτροπή ενθάρρυνε σθεναρά 

τα κράτη μέλη να επιλέξουν τις επενδυτικές προτεραιότητες που ήταν οι πλέον κατάλληλες για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η Επιτροπή 

πρότεινε επίσης τα κράτη μέλη να κατανείμουν σημαντικό όγκο της χρηματοδότησης του ΕΚΤ στις 

εν λόγω ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις. 

49. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΕΚΤ συνιστά αποτελεσματικό μέσο για τη στήριξη των πιο 

απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ατόμων. Περίπου 75 % του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχόντων που έλαβαν στήριξη από το ΕΚΤ ήταν άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι ή οικονομικά 

μη ενεργά άτομα. 

50. Ο προγραμματισμός αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, καθώς απαιτεί την αντιμετώπιση 

πολυάριθμων προκλήσεων στα κράτη μέλη. 

Σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η χρηματοδότηση της ΕΕ αναλογεί σε ποσοστό κάτω του 3 % της 

δημόσιας χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οφείλει να προβαίνει σε στρατηγικές επιλογές 

χρηματοδότησης, οι οποίες, πέραν των κανονιστικών προϋποθέσεων που ισχύουν εν προκειμένω, 

βασίζονται επίσης στην αρχή της «βέλτιστης σχέσης ποιότητες-οφέλους». Στην Ιρλανδία η δράση για 

τους μακροχρόνια άνεργους υλοποιήθηκε με χρήση εθνικής χρηματοδότησης. Συνεπώς, οι 

μακροχρόνια άνεργοι δεν επηρεάστηκαν δυσμενώς από την απόφαση να μην συμπεριληφθεί το έργο 

στο πρόγραμμα. 

Όσον αφορά την Ιταλία, η στήριξη ήταν και εξακολουθεί να είναι σημαντική. Το ΕΚΤ και οι 

πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, στο πλαίσιο διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, 

υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή, έως τώρα (31.12.2020), 1,1 και πλέον εκατ. μακροχρόνια ανέργων 

(1 108 038), αριθμός που είναι σημαντικός. 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να παρέχουν στήριξη μέσω εθνικής 

χρηματοδότησης και όχι χρηματοδότησης της ΕΕ για την αντιμετώπιση ορισμένων σημαντικών 

προκλήσεων. Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ θα πρέπει να θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης επενδυτικής 

στρατηγικής. 

57. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έκριναν ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν 

ήταν απαραίτητη η τροποποίηση προγραμμάτων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σύσταση, 

δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη είχαν ήδη επιλέξει τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες. 
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65. Στο πλαίσιο του συστήματος κοινών δεικτών του ΕΚΤ, έπρεπε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 

των βασικών αναγκών πληροφόρησης σε επίπεδο ΕΕ και του κόστους παραγωγής αυτής της 

πληροφόρησης και, ως εκ τούτου, δεν υιοθετήθηκε ανάλυση ανά ομάδα-στόχο στις διαπραγματεύσεις 

με τα κράτη μέλη. 

Οι 32 κοινοί δείκτες του ΕΚΤ (εκ των οποίων 12 χρησιμοποιούνται επίσης στην πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων) αναφέρονται σε σχέση με όλες τις επενδυτικές δραστηριότητες και όλες τις 

δράσεις. Η συγκεκριμένη προσέγγιση διασφαλίζει συνολικές και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά 

με τα επιτεύγματα του ταμείου στο σύνολό του.  

Η προσέγγιση με βάση κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων, που επικεντρώνεται στους βασικούς τύπους 

αποτελεσμάτων (χωρίς να διενεργείται ανάλυση ανά ομάδα-στόχο) διατηρήθηκε στο πλαίσιο του 

κανονισμού για το ΕΚΤ+ της περιόδου 2021-2027. 

68. Βλέπε απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 65. 

73. Η Επιτροπή προτίθεται να διενεργήσει περαιτέρω αξιολογήσεις της στήριξης που παρέχει το ΕΚΤ 

στους μακροχρόνια ανέργους κατά τα προσεχή έτη, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου 2014-2020, 

επιπλέον των δύο μελετών στις οποίες αναφέρεται το ΕΕΣ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

78. Βλέπε την απάντηση της Επιτροπής στα σημεία 65 και 68. 

Σύσταση 1— Εστίαση της στήριξης «πρόσβαση στην απασχόληση» του ΕΚΤ στους 

μακροχρόνια ανέργους όπου το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας είναι υψηλό 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.  

Κατά τη διαπραγμάτευση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα υπενθυμίσει την ανάγκη καλύτερης 

στόχευσης των μακροχρόνια ανέργων σε κράτη μέλη και περιφέρειες όπου το ποσοστό μακροχρόνιας 

ανεργίας παραμένει υψηλό. 

Σύσταση 2— Σύνδεση της στήριξης για «πρόσβαση στην απασχόληση» με εξατομικευμένη 

προσέγγιση για τους μακροχρόνια ανέργους 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη ως προς τον τρόπο διασφάλισης εξατομικευμένης 

προσέγγισης κατά την εφαρμογή των μέτρων ενεργοποίησης για μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο 

της επιτροπής του ΕΚΤ+.  

Σύσταση 3— Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τους μακροχρόνια ανέργους που 

επιτεύχθηκαν με την στήριξη του ΕΚΤ για «πρόσβαση στην απασχόληση» 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.  

Στις εν λόγω αξιολογήσεις θα εξεταστούν διάφορες ομάδες-στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια ανέργων, στο πλαίσιο όλων των θεματικών στόχων, δεδομένου ότι καθένας από αυτούς 

συντελεί στην επιτυχία των δράσεων που στοχεύουν σε μακροχρόνια ανέργους ή άλλες 

μειονεκτούσες ομάδες. Θα προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές, όπου είναι δυνατόν, και θα υπάρξει 

ανταλλαγή «δράσεων απόκρισης» μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. 

 

 

 

 


