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(3) Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του 
της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την 
ενίσχυση της συνεργασίας για τον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της 
κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την 
πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί 
μηχανισμός ενισχυμένης συνεργασίας, που 
θα αναπτυχθεί από τις εργασίες μιας 
ομάδας υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, για 
την εφαρμογή της δράσης αυτής. Το 
Συμβούλιο τόνισε ότι η συνεργασία αυτή 
θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές 
κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να 
βοηθάει τα κράτη μέλη, όπου αυτό 
χρειάζεται, να βελτιώνουν και να 
ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας τους σύμφωνα με τις εθνικές 
τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύμισε 
την αρμοδιότητα των κρατών μελών για 
την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της 
κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους 
τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια 
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της ευρύτερης πρόκλησης του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, όπως τους 
προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση 
οικονομικά αποδοτικής εργασίας και 
ασφαλούς εισοδήματος, εξασφάλιση 
ασφαλών συντάξεων και βιώσιμων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση 
βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης 
υψηλής ποιότητας· επίσης τόνισε ότι η 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις 
δραστηριότητες που αποβλέπουν στους 
τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το 
Συμβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέματα που 
έχουν σχέση με τα οικονομικά είναι κοινά 
σε όλους τους στόχους.

της ευρύτερης πρόκλησης του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, όπως τους 
προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση 
οικονομικά αποδοτικής εργασίας και 
ασφαλούς εισοδήματος, εξασφάλιση 
ασφαλών συντάξεων και βιώσιμων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση 
βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης 
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(7) Στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2013, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η 
κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να 
ενισχυθεί. Ως πρώτο βήμα, είναι 
σημαντικό να παρακολουθείται καλύτερα 
και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 
κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως 
χρησιμοποιώντας κατάλληλους 
κοινωνικούς δείκτες και δείκτες 
απασχόλησης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι επίσης 
σημαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος 
συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης 
και της κοινωνικής πολιτικής, με πλήρη 
σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.
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