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Η καταπολέμηση της φτώχειας, του
κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Με την υποστήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της φτώχειας, του
κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει
την πολυδεκτικότητα και τη συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας, και να προσφέρει σε όλους
τους πολίτες ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες και στους διαθέσιμους πόρους.

Νομική βάση

Άρθρα 19, 145 έως 150 και 151 έως 161 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συγκαταλέγεται στους
ειδικούς στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Σύμφωνα
με το άρθρο 153 ΣΛΕΕ, η εξάλειψη των κοινωνικών αποκλεισμών πρέπει να επιτευχθεί
αποκλειστικά και μόνο με συνεργασία μη νομοθετικής φύσης, όπως είναι η ανοικτή μέθοδος
συντονισμού (ΑΜΣ), ενώ το άρθρο 19 ΣΛΕΕ επιτρέπει στην ΕΕ να αναλαμβάνει δράση για την
καταπολέμηση των διακρίσεων τόσο με την παροχή νομικής προστασίας σε τυχόν θύματα όσο
και με τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης.

Επιτεύγματα

Α. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Από το 1975 έως το 1994, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα υλοποίησε αρκετά πιλοτικά
σχέδια και προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
αποκλεισμού. Παρά ταύτα, η δράση της Κοινότητας στον εν λόγω τομέα ετίθετο συνεχώς υπό
αμφισβήτηση λόγω έλλειψης νομικής βάσης.
Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η οποία
κατοχύρωσε την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού ως στόχο της κοινοτικής κοινωνικής
πολιτικής. Το 2000 ιδρύθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 160 ΣΛΕΕ, Επιτροπή
Κοινωνικής Προστασίας για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με
την Επιτροπή.
Η Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία δρομολογήθηκε το 2000, δημιούργησε μηχανισμό
εποπτείας και συντονισμού που περιλάμβανε χάραξη στόχων, μέτρηση της φτώχειας βάσει
ενός συνόλου από δείκτες και μεγέθη αναφοράς, κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη
και εθνικά σχέδια δράσης κατά της φτώχειας. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού εφαρμόστηκε
παράλληλα και σε άλλους τομείς κοινωνικής προστασίας.
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Το 2005, η Επιτροπή πρότεινε τον εξορθολογισμό των τρεχουσών διαδικασιών με ένα νέο
πλαίσιο για την ΑΜΣ πολιτικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης («κοινωνική
ΑΜΣ»). Στους γενικούς στόχους της κοινωνικής ΑΜΣ συγκαταλέγονται: η κοινωνική συνοχή,
η ισότητα ανδρών και γυναικών και οι ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω αποδοτικών συστημάτων
κοινωνικής προστασίας· η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των στόχων της Λισαβόνας
για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή· η χρηστή διακυβέρνηση· η συμμετοχή των
ενδιαφερομένων.
Με τη σύσταση σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την
αγορά εργασίας του Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή επικαιροποίησε τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και προσδιόρισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει «να χαράξουν και να εφαρμόσουν
μια ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στρατηγική που να συνδυάζει επαρκή εισοδηματική
στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες».
Μία από τις βασικές καινοτομίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε το 2010, ήταν ο νέος κοινός στόχος για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που συνίστατο στη μείωση κατά
25% του αριθμού των Ευρωπαίων που διαβιούν κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας και στην
έξοδο 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια.
Για να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο, τον Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή δρομολόγησε την
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
από κοινού με έναν κατάλογο από βασικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να ολοκληρωθούν,
όπως η αξιολόγηση των στρατηγικών για την ενεργητική ένταξη σε εθνικό επίπεδο και η Λευκή
Βίβλος για τις συντάξεις (COM(2010)0758). Από το 2011, η Ετήσια Διάσκεψη της πλατφόρμας
φέρνει σε επαφή υπευθύνους χάραξης πολιτικής με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και
ανθρώπους που έχουν βιώσει τη φτώχεια.
Για να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό των ατόμων που ζουν στην Ευρώπη υπό την
απειλή της φτώχειας λόγω της κρίσης, το 2013 η Επιτροπή ενέκρινε δύο ακόμη πρωτοβουλίες.
Με την ανακοίνωσή της τον Φεβρουάριο του 2013, υπό τον τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές
επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή — Δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις»,
η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις κοινωνικές επενδύσεις
προς όφελος των πολιτών, και ειδικότερα να επενδύσουν στα παιδιά, προκειμένου να σπάσει
ο κύκλος της ανισότητας.
Επίσης, τον Οκτώβριο του 2013, έπειτα από εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στη
διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Κύριο στοιχείο της είναι ο
κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος συνιστά εργαλείο ανάλυσης για τον εντοπισμό
εξελίξεων στην ΕΕ που χρειάζονται πιο στενή παρακολούθηση. Περιλαμβάνει πέντε βασικούς
δείκτες: ανεργία, ανεργία των νέων και ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή
κατάρτισης (ΕΕΑΚ), διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ποσοστό κινδύνου φτώχειας, και
εισοδηματικές ανισότητες. Από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2014, ο πίνακας αποτελεσμάτων
περιλαμβάνεται στην κοινή έκθεση για την απασχόληση της ετήσιας επισκόπησης της
ανάπτυξης, που προσδιορίζει στρατηγικής σημασίας πολιτικές προτεραιότητες. Επιπλέον, το
2015 προστέθηκαν τρεις δείκτες για την απασχόληση (συμμετοχή στην αγορά εργασίας,
ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και ποσοστό ανεργίας των νέων) στην έκθεση του μηχανισμού
επαγρύπνησης στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, ωστόσο δεν

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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οδηγούν στη λήψη περαιτέρω μέτρων, καθώς η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν συνεπάγονται
επιδείνωση των μακροοικονομικών κινδύνων.
Β. Νομοθεσία κατά των διακρίσεων
Το 1997 μπορεί να θεωρηθεί κομβική χρονιά, καθώς ένα νέο άρθρο — το άρθρο 13 — εισάγεται
στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) (το σημερινό άρθρο 19 ΣΛΕΕ)
και εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων
για πολλούς νέους λόγους, μεταξύ των οποίων η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία
ή οι πεποιθήσεις, η ηλικία, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Το 2003, το εν
λόγω άρθρο τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Νίκαιας, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση
μέτρων ενθάρρυνσης.
Στη συνέχεια εγκρίθηκαν οι εξής οδηγίες:
— η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ),

— η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78/ΕΚ),

— η οδηγία για την ίση μεταχείριση (2006/54/ΕΚ), με την οποία συγχωνεύονται ορισμένες
παλαιότερες οδηγίες περί ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

Μια συγκριτική ανάλυση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην Ευρώπη (2017)
επισημαίνει ότι οι εν λόγω οδηγίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη νομική προστασία έναντι των
διακρίσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρά τις ήσσονος σημασίας ελλείψεις όσον αφορά τη
μεταφορά της νομοθεσίας σε ορισμένα κράτη μέλη.
Δύο ακόμη προτάσεις της Επιτροπής για οδηγίες ενίσχυσης της ισότητας αναμένουν τη
συγκατάθεση του Συμβουλίου: η οδηγία για την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά
συμβούλια των εταιρειών (2012) και η οδηγία για την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης των προσώπων εκτός του πεδίου της απασχόλησης (2008). Άλλη μία οδηγία,
για την άδεια μητρότητας (του 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας του 1992), την οποία
στήριξε το Κοινοβούλιο, αποσύρθηκε τον Ιούλιο του 2015 μετά από χρόνια στασιμότητας
στο Συμβούλιο. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές ως ένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων (5.10.1). Η πρόταση αυτή θέτει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τον επιμερισμό, μεταξύ
γυναικών και ανδρών, των ευθυνών που αφορούν τη φροντίδα.
Γ. Μέτρα ενθάρρυνσης
Τον Δεκέμβριο του 2002, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την απόφαση 50/2002/
ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την ενθάρρυνση της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Θεσπίστηκε ειδικό κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων
με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΚ (σημερινό άρθρο 19 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ). Το
πρόγραμμα αυτό κάλυπτε όλους τους λόγους διακρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13,
με εξαίρεση το φύλο, το οποίο αντιμετωπίζεται χωριστά από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για την ισότητα των φύλων.
Το 2007, όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα της
απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων ενσωματώθηκαν σε ενιαίο πλαίσιο με την
έγκριση του προγράμματος Progress. Για τον περαιτέρω εξορθολογισμό της διοίκησης,
το τρέχον πρόγραμμα «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)» για την περίοδο
2014-2020 ενσωμάτωσε το πρόγραμμα Progress ως έναν από τους τρεις άξονες που
περιλαμβάνει (5.10.2).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.2.pdf


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 4

Τον Μάρτιο του 2014, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD). Το Ταμείο στηρίζει
τις δράσεις των κρατών μελών που αποσκοπούν στην παροχή υλικής συνδρομής υπέρ των
απόρων, σε συνδυασμό με μέτρα κοινωνικής ένταξης. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για
την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε απόλυτους αριθμούς, με ένα
πρόσθετο ποσοστό 15% σε εθνικά κονδύλια συγχρηματοδότησης προερχόμενα από τα κράτη
μέλη βάσει των εθνικών τους προγραμμάτων.
Το κύριο χρηματοδοτικό μέσο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το οποίο διαθέτει
κονδύλια της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση δράσεων που έχουν στόχο την καταπολέμηση των
διακρίσεων και την παροχή συνδρομής στα πλέον μειονεκτούντα άτομα, ώστε να αποκτήσουν
πρόσβαση στην αγορά εργασίας (5.10.2).
Δ. Στρατηγικές της ΕΕ για ειδικές ομάδες
Τον Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με
αναπηρίες 2010-2020» (COM(2010)0636), η οποία βασίστηκε στο Σχέδιο Δράσης για τα
άτομα με αναπηρίες 2004-2010. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, ένα νέο πρόγραμμα,
η Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019, αποτελεί συνέχεια της
Στρατηγικής της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015, η οποία
ορίζει βασικές προτεραιότητες. Για να αντιμετωπίσει τον υψηλό αριθμό άνεργων νέων, η
Επιτροπή πρότεινε το 2012 μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων. Επιπλέον, τον
Φεβρουάριο του 2016, το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση για την ένταξη των μακροχρόνια
ανέργων, σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής. Εξάλλου, τον Δεκέμβριο του 2016 η Επιτροπή
δρομολόγησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για
τους νέους (5.10.3).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Συνθήκη της Λισαβόνας απένειμε στο Κοινοβούλιο εξουσία έγκρισης όσον αφορά τη θέσπιση
νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1
ΣΛΕΕ. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη συζήτηση που οδήγησε στην προσθήκη
του εν λόγω άρθρου και έχει ζητήσει συχνά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των οδηγιών του 2000. Το Κοινοβούλιο
έχει επανειλημμένα εγκρίνει ψηφίσματα με σκοπό την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ που
έχει στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες και τις προοπτικές για τα κοινωνικά μειονεκτούντα
άτομα και να μειώσει τη φτώχεια. Επιπροσθέτως, πολλές από τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου
επισημαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ποιοτικής απασχόλησης στην πρόληψη της
φτώχειας. Με άλλα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη στρατηγική της Επιτροπής
για την ενεργητική ένταξη και την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας
(ψηφίσματα της 6ης Μαΐου 2009 και της 15ης Νοεμβρίου 2011).
Με το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος
για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας πολυδεκτικής κοινωνίας στην
Ευρώπη, το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ ενός ελάχιστου εισοδήματος (ανερχόμενου στο 60%,
τουλάχιστον, του εθνικού διάμεσου εισοδήματος του εκάστοτε κράτους μέλους) και υπέρ
του καθορισμού κατώτατων μισθών σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο (δηλαδή πάνω από το όριο
της φτώχειας). Έξι χρόνια αργότερα, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει
τον τρόπο και τα μέσα παροχής, σε επίπεδο κράτους μέλους, ενός επαρκούς εισοδήματος,
προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική σύγκλιση σε ολόκληρη την Ένωση (ψήφισμα της

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.3.pdf


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 5

14ης Απριλίου 2016, «Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων
εξόδων των νοικοκυριών»).
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προώθησε ενεργά τη συνέχιση και την επαρκή χρηματοδότηση του
προγράμματος διανομής τροφίμων της ΕΕ για τους πλέον άπορους (π.χ. ψήφισμα της 7ης
Ιουλίου 2011 σχετικά με το Πρόγραμμα για τη διανομή τροφίμων στους άπορους της Ένωσης)
και συμφώνησε με το Συμβούλιο σχετικά με σχέδιο διάσωσης τον Φεβρουάριο του 2012. Μετά
τις διαπραγματεύσεις του 2013, το Συμβούλιο συμφώνησε με το αίτημα του Κοινοβουλίου για
αύξηση του προϋπολογισμού του FEAD από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,5 δισεκατομμύρια
ευρώ. Επιπλέον, σε ψήφισμά του της 26 Οκτωβρίου 2016, το Κοινοβούλιο ζήτησε σημαντική
αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για το FEAD.
Σε πολλά ψηφίσματά του από το 2012 και έπειτα, το Κοινοβούλιο ασκεί κριτική στο γεγονός
ότι οι σημαντικότατες ευκαιρίες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας ως προς την
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητες. Το
Κοινοβούλιο χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση
και τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης πίνακα αποτελεσμάτων. Καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να
προσδιορίσει συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς με τη μορφή ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής
προστασίας (ψήφισμα της 20ής Νοεμβρίου 2012, «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και
Νομισματική Ένωση», και ψήφισμα της 21ης Νοεμβρίου 2013, «Ενίσχυση της κοινωνικής
διάστασης της ΟΝΕ»).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης εκφράσει με πρόσφατα ψηφίσματά του την ανησυχία
του διότι η ΕΕ απέχει ακόμα πολύ από την επίτευξη των στόχων της για την απασχόληση
και τα κοινωνικά ζητήματα, και κυρίως από τον στόχο της για τη φτώχεια. Το Κοινοβούλιο
ζητεί να υπάρξει μια φιλοαναπτυξιακή και διαφοροποιημένη δημοσιονομική εξυγίανση που
θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας.
Όσον αφορά τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, το Κοινοβούλιο ζητεί να συμπεριληφθούν
πρόσθετοι δείκτες, όπως είναι τα επίπεδα παιδικής φτώχειας και η αστεγία (ψήφισμα της 25ης
Νοεμβρίου 2014, «Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020»).
Με το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015, υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια
επισκόπηση της ανάπτυξης 2015», το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί
περισσότερο τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων κατά τη διαμόρφωση πολιτικών. Το
Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι, γενικά, η απασχόληση και οι κοινωνικές παράμετροι θα
πρέπει να τεθούν σε ίση βάση με τις μακροοικονομικές παραμέτρους στη διαδικασία του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, σε αρκετά ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο ζητεί κοινωνικά
ισορροπημένες και βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και αποδοτικές δημόσιες
δαπάνες, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι βασικές δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες (ψηφίσματα
της 25ης Φεβρουαρίου 2016 και της 24ης Ιουνίου 2015). Κατά συνέπεια, στο ψήφισμά του της
15ης Φεβρουαρίου 2017, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η
Επιτροπή επανέλαβε εκ νέου πόσο σημαντικές είναι οι κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2017 για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Όσον
αφορά την ισότητα των φύλων, το Κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις για τη συνεκτίμηση της διάστασης
της ισότητας των φύλων στους προϋπολογισμούς και στη χάραξη πολιτικής, καθώς και για
τη διεξαγωγή εκτιμήσεων επιπτώσεων με γνώμονα το φύλο κατά τη διαμόρφωση κάθε νέας
πολιτικής.
Susanne Kraatz
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