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"Πολιτική συνοχής / Ανισότητες"

Η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής - και με τον τρόπο 
αυτό η μείωση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών και 
των  ανισοτήτων  μεταξύ  των  κατοίκων  τους  -  αποτελεί  έναν  από  τους  κύριους 
στόχους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (βλέπε  άρθρα  174-178  της  Συνθήκης  για  τη 
λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Η κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνοχής συνεχώς 
ενισχύεται με την πάροδο των ετών. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων αλλά και στη δημιουργία ικανοτήτων της κοινωνίας και των πολιτών 
για την εξεύρεση λύσεων για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία και την 
ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός και μεταξύ των  χωρών. Η ενδυνάμωση αυτών των 
στοιχείων, ένα μέρος της οποίας έχει πλέον ενσωματωθεί και σε άλλα μέσα της 
πολιτικής συνοχής, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
συνοδεύτηκε  από  την  εισαγωγή  εργαλείων  όπως  η  τοπική  ανάπτυξη  με 
πρωτοβουλία  των  τοπικών  κοινοτήτων  (CLLD)  που  επιτρέπουν  την  στενότερη 
συμμετοχή των πολιτών στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των κονδυλίων 
και στην πολιτική συνοχής ως τέτοια.

Η  κοινωνική  και  αλληλέγγυα  οικονομία  με  την  ικανότητά  της  να  ανιχνεύει  τις 
πραγματικές ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες των ανθρώπων, την κινητοποίηση 
και την ενδυνάμωση των πολιτών καθώς και τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης 
μεταξύ  τους  υπήρξε  πάντα  ένας  σημαντικός  εταίρος.  Τα  τελευταία  χρόνια,  η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και, ειδικότερα,  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 
και  Ταμεία  Επενδύσεων,  συνέβαλαν  σε  σημαντικό  βαθμό  στην  ανάπτυξη  της 
οικονομίας της κοινωνίας και της αλληλεγγύης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο.  Η  υποστήριξη  και  τα  αποτελέσματα  δεν  περιορίστηκαν  μόνο  σε 
επιχορηγήσεις  που  συμβάλλουν  στη  δημιουργία,  την  κλιμάκωση  ή  την 
αναπαραγωγή ενός ευρέος φάσματος πρωτοβουλιών.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα θα μπορούσαν επίσης να επιτευχθούν όσον αφορά:

-  Την  ανάπτυξη  ικανοτήτων  για  πρωτοβουλίες  οικονομικής  και  κοινωνικής 
αλληλεγγύης και δημόσιες αρχές.

-  Τη  δημιουργία  ευκαιριών  απασχόλησης  για  μειονεκτούσες  ομάδες  και  θύματα 
ανισοτήτων.

- Τη δημιουργία ή ενίσχυση εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων αρχών, της 
οικονομίας της κοινωνίας και της αλληλεγγύης και άλλων παραγόντων.



-  Την  ανάπτυξη,  σε  τοπικό,  περιφερειακό  και  εθνικό  επίπεδο,  ευρύτερων 
στρατηγικών και πολιτικών που προάγουν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 
και την τοπική οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη γενικότερα

-  Την  (Διακρατική)  συνεργασία  μεταξύ  διαχειριστικών  αρχών  /  πόλεων  και 
περιφερειών (ένα παράδειγμα είναι τα θεματικά δίκτυα του ΕΚΤ κ.λπ.)

-  Την  (Διακρατική)  Δικτύωση  μεταξύ  οργανώσεων  κοινωνικής  οικονομίας 
(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής δικαιόχρησης)

Οι πρωτοβουλίες επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες αλλά και τους 
μειονεκτούντες,  την  κινητοποίηση  και  τη  συμμετοχή  τους,  την  ενίσχυση  των 
τοπικών  κοινοτήτων  και  την  ανάδειξή  τους  ως  ιδιοκτήτες  αναπτυγμένων 
στρατηγικών και πρωτοβουλιών.

Περισσότερο από ποτέ, όλα αυτά φαίνεται να αμφισβητούνται και να βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Για ορισμένους, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν μέρος μιας 
"παλαιάς"  πολιτικής  και  πρέπει  να  αντικατασταθούν  από  νέα  χρηματοπιστωτικά 
μέσα που βασίζονται στην αγορά. Άλλοι θεωρούν την επανεθνικοποίηση των πόρων 
πιο αποτελεσματική από μια εδαφική προσέγγιση ...

Το συνέδριο αυτό θα ήθελε να συζητήσει το παρελθόν και το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείων Επενδύσεων και τη 
συμβολή  τους  στην  καταπολέμηση  των  ανισοτήτων,  από  την  ειδική  οπτική  της 
οικονομίας  της  κοινωνίας  και  της  αλληλεγγύης,  συμπεριλαμβανομένων  των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης (WISEs) και των δημόσιων αρχών:

• Πώς μπορεί να στηριχθεί καλύτερα η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην 
πολιτική  συνοχής,  προκειμένου  να  αξιοποιηθεί  πλήρως  το  δυναμικό  της 
(επενδυτικές προτεραιότητες κ.λπ.) και πώς να ενθαρρυνθούν τα Κράτη Μέλη να 
κάνουν χρήση αυτών των διατάξεων;

• Θα πρέπει η στήριξη προς τη Κ.ΑΛ.Ο. να είναι σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. 
εστιάζοντας στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ή σε άλλους);

• Πώς θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, 
ώστε  να  τους  βοηθήσουν  να  αποκτήσουν  άμεση  πρόσβαση  στα  κεφάλαια  των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείων Επενδύσεων  - και στο πλαίσιο 
άλλων  επενδυτικών  προτεραιοτήτων  -  και  πώς  να  παράσχουν  συγκεκριμένες 
συμβουλές στην οικονομία της κοινωνίας και της αλληλεγγύης και στις κοινωνικές 
επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 
και Ταμεία Επενδύσεων;

• Αξιοποίηση των παλαιών και τωρινών εμπειριών της εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Κ.ΑΛ.Ο. και  των πόλεων / περιφερειών:  Πώς θα πρέπει  αυτή η συνεργασία να 
εδραιωθεί και να προωθηθεί στη νομοθεσία για την περίοδο μετά το 2020;

•  Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  πρόσφατες  συζητήσεις  σχετικά  με  τη  χρήση  του 
Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Στρατηγικών Επενδύσεων σε  συνδυασμό  με  τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Επενδυτικά Ταμεία (ESIF): Μπορούν τα εργαλεία που 



βασίζονται στην οικονομία της αγοράς , όπως τo EFSI, να είναι χρήσιμα όσον αφορά 
την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού σε συνεργασία 
με τους πολίτες;  Κάτω από ποιές συνθήκες;

Interventions:

- Berlin (Pfefferwerk Foundation or other)/other Proposals GUE?

- Catalunya region (ES)

- Region Örebro county/Region Östergötland (SE)

- Hotel Belvue (Mission locale de Molenbeek), Brussels (BE)

- Bourgogne Franche-Comté (FR) or ESS initiative from Franche-Comté

- Tuscany region (IT)

- SSE initiative from Greece

- CEPES (ES)

- CROATIA, SLOVENIA

- Groupe Terre asbl (Les casiers solidaires)


