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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηο Δςπυπαφκό Δξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηυν οικονομικών πολιηικών: 

απαζσόληζη και κοινυνικέρ πηςσέρ ζηην εηήζια επιζκόπηζη ηηρ ανάπηςξηρ για ηο 2016 

(2015/2330(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έρνληαο ππφςε ην άξζξν 5 ηεο ΔΔ θαη ην άξζξν 9 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

 έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 145, 148, 152 θαη 153 παξάγξαθνο 5 ηεο ΛΔΔ, 

- έρνληαο ππφςε ην άξζξν 174 ηεο ΛΔΔ, 

 έρνληαο ππφςε ην άξζξν 349 ηεο ΛΔΔ, ζην νπνίν νξίδεηαη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηηο 

εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, 

 έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 1999/70/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1999, 

ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ εξγαζία νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζπλήθζε απφ 

ηε CES, ηελ UNICE θαη ην CEEP, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαη ηδίσο ηνλ ηίηιν IV (Αιιειεγγχε), 

 έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο Αλάπηπμεο γηα ην 2016 – Δλίζρπζε ηεο αλάθακςεο θαη 

πξνψζεζε ηεο ζχγθιηζεο» (COM(2015)0690), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Έθζεζε ηνπ κεραληζκνχ επαγξχπλεζεο ηνπ 2016» (COM(2015)0691), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Ννεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

(COM(2015)0692), 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην θνηλήο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

απαζρφιεζε, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2015, πνπ ζπλνδεχεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2016 (COM(2015)0700), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε 

ηα βήκαηα γηα ηελ Οινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο 

(COM(2015)0600), 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 2αο 

Μαξηίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ (COM(2015)0098), θαη ην λνκνζεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 
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ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2015
1
γηα ην ζέκα απηφ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Ηαλνπαξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ηεο ειαζηηθφηεηαο ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ θαλφλσλ 

ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο» (COM(2015)0012), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2014, κε ηίηιν 

«Έλα επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ Δπξψπε» (COM(2014)0903), 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Απξηιίνπ 2014 γηα 

απνηειεζκαηηθά, πξνζβάζηκα θαη αλζεθηηθά ζπζηήκαηα πγείαο (COM(2014)0215), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2013, κε ηίηιν 

«Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο» 

(COM(2013)0690), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2013, κε ηίηιν 

«ηνρεχνληαο ζηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (2014-

2020)» (COM(2013)0083), 

 έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2013 κε 

ηίηιν «Δπέλδπζε ζηα παηδηά: πάδνληαο ηνλ θχθιν ηεο κεηνλεμίαο» (C(2013)778) 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Απξηιίνπ 2012, κε ηίηιν 

«ηνρεχνληαο ζε κηα αλάθακςε κε άθζνλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο» (COM(2012)0173), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2011, κε ηίηιν 

«Πξσηνβνπιία Δπθαηξίεο γηα ηνπο λένπο» (COM(2011)0933), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ: έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» 

(COM(2010)0758), θαη ην ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 

2011
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Μαξηίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δπξψπε 2020: ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM(2010)2020), 

 έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε «ηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ 2010-2015» θαη ηελ επαθφινπζε ζηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 2016-2019, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ, 

 έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε 2008/867/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2008 

ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0261. 

2
 ΔΔ C 153 E, ηεο 31.5.2013, ζ. 57. 
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εξγαζίαο, 

 έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ησλ πέληε Πξνέδξσλ ηεο 22αο Ηνπλίνπ 2015 κε ηίηιν «Ζ 

νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο», 

 έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο σο βαζηθνχ κνρινχ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

ζηελ Δπξψπε (13414/15 SOC 614 EMPL 404), 

 έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ 2014 ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κε ηίηιν 

«Δπαξθήο θνηλσληθή πξνζηαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ καθξνρξφληαο 

θξνληίδαο ζε κηα γεξάζθνπζα θνηλσλία», 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παηδηθή θηψρεηα
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

ζπλνρήο θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εξψηεζε γηα πξνθνξηθή απάληεζε O-000121/2015 - B81102/2015 

πξνο ην πκβνχιην, θαη ην ζρεηηθφ ςήθηζκά ηνπ ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2015 επί 

ζπζηάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 10εο επηεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο
4
, 

 έρνληαο ππφςε ην λνκνζεηηθφ ηνπ ςήθηζκα ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

πξφηαζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015 κε ηίηιν «Δπξσπατθφ Δμάκελν 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: Απαζρφιεζε θαη θνηλσληθέο πηπρέο 

ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2015»’
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020
7
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ
8
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0401. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0384. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0389. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0320. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0261. 

6 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0068. 
7 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0060. 
8
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0010. 
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πεξηβάιινληνο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο
1
, 

 έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηνπο άζηεγνπο
2
, 

 έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία
3
, 

 έρνληαο ππφςε ην λνκνζεηηθφ ςήθηζκά ηνπ ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ 

πξφηαζε απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία επξσπατθήο πιαηθφξκαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ απνηξνπή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο
4
, 

 έρνληαο ππφςε ηηο θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έθζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (επηέκβξηνο 2015), 

 έρνληαο ππφςε ηελ εηδηθή έθζεζε αξηζ. 3/2015 ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

«Πξφγξακκα ηεο ΔΔ: Δγγπήζεηο γηα ηε Νενιαία»: ηα πξψηα βήκαηα έγηλαλ, σζηφζν 

δηαθαίλνληαη θίλδπλνη ζην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο»
5
,  

 έρνληαο ππφςε ηε δεκνζίεπζε ηεο Eurostat ηνπ Απξηιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία 

ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 έρνληαο ππφςε ηελ ηξηκεληαία επηζθφπεζε ηεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο 

ζηελ ΔΔ, ηνπ Μαξηίνπ 2015
6
, 

 έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2014 κε ηίηιν 

«Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Σάζεηο ηεο 

εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο θαη ν αληίθηππφο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε), 

 έρνληαο ππφςε ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε Δπξσπατθή Έξεπλα γηα ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο 

2010 θαη 2015)
7
, 

 έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound ηεο16εο Φεβξνπαξίνπ 2016) ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν, 

 έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2014 ζρεηηθά κε «Αιιαγέο 

ζηνπο κεραληζκνχο θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ ζηνλ απφερν ηεο θξίζεο θαη ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ», 

 έρνληαο ππφςε ηε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζρεηηθά 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0394. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0043. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P6_TA(2009)0062. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2016)0033. 

5
 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf 

6
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89⟨Id=el≠wsId=2193&furtherNews=yes 

7
 http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89⟨Id=el≠wsId=2193&furtherNews=yes
http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs


 

RR\1087233EL.doc 7/29 PE573.167v02-00 

 EL 

κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ γηα ην 2016, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

(A8-0031/2016), 

A.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

κεηψλεηαη αξγά, φρη φκσο κε ξπζκφ ηθαλφ λα αλαραηηίζεη ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα, 

παξά ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ· ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε φηη ε αλεξγία 

εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα ζε πνιιά θξάηε κέιε, 

πιήηηνληαο επί ηνπ παξφληνο ην 9,9 % ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ, ήηνη 23 εθαηνκκχξηα 

Δπξσπαίνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη κηζνί είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη, κε έλα πνζνζηφ άλσ 

ηνπ 10 % ζηε δψλε ηνπ επξψ, επίπεδα πνιχ αλψηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 2008· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηάζηαζε απηή δείρλεη φηη είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη εηδηθέο κηθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

θνηλσληθά δίθαηεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ν θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο·  

B.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε έρεη εηζέιζεη ζην ηξίην έηνο ηεο, κε 

πξφβιεςε γηα αλάπηπμε 2 % ην 2016 ζηελ ΔΔ ησλ 28 θαη 1,8 % ζηε δψλε ηνπ επξψ, 

αιιά παξακέλεη άληζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη εληφο απηψλ θαη νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζε έθηαθηνπο παξάγνληεο, φπσο ε ζπλερηδφκελε πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο, 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη 

αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία· φηη απηφ απνδεηθλχεη φηη ε ΔΔ κπνξεί λα θάλεη 

πεξηζζφηεξα γηα λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάθακςε πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη πην βηψζηκε κεζνπξφζεζκα, εηδηθά ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο γηα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζηελ ΔΔ ησλ 28 βειηηψλεηαη θαη 

ην έιιεηκκα ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθε απφ 4,5% ην 2011 ζε 2,5% ην 

2015· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε, φπσο έρεη επηζεκάλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
1
, φηη ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ ζεκεία απφθιηζεο εληφο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε επίπεδν 

απαζρφιεζεο θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη φηη νη θνηλσληθέο εμειίμεηο εμαθνινπζνχλ 

λα ππνδειψλνπλ πεξαηηέξσ απνθιίζεηο ζε φιε ηελ ΔΔ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε, 

ηελ απαζρφιεζε θαη ηε ζπλνρή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θνηλσλίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ επίπεδν ηζφηεηαο θαη επελδχζεσλ ζηνπο αλζξψπνπο έρνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ άπνςε αλάπηπμεο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηεο απαζρφιεζεο· 

Δ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ ηεο λεαληθήο αλεξγίαο ζε επίπεδν ΔΔ αλέξρεηαη ζε 

22,6 % θαη φηη ην 2014 ην πνζνζηφ ησλ λέσλ εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή 

θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ) αλήιζε ζην 12,3 % κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο απψιεηαο δεμηνηήησλ θαη 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ· φηη απηφ ζπκβάιιεη ζηελ έιιεηςε αηνκηθήο απηνλνκίαο θαη 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ θνηλσληθή έληαμε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηελ θχξηα επζχλε γηα 

                                                 
1
  Κνηλή έθζεζε γηα ηελ απαζρφιεζε γηα ην έηνο 2016, ζ. 2. 
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ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ηε θέξνπλ ηα θξάηε κέιε κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο εθαξκνγήο θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ ησλ 28 απμήζεθε 

θαηά 0,8 % θαη ζηελ δψλε ηνπ επξψ θαηά 0,4%, ππάξρνπλ σζηφζν ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζε πέληε εθ ησλ νπνίσλ κεηψζεθαλ ηα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο κεηαμχ ηνπ 2009 

θαη ηνπ 2014· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ν αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ 

απμήζεθε κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ξπζκφ κε ηελ απαζρφιεζε θαη απφ ην 2013 ε αχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αλ θαη ηα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα επίπεδα αλεξγίαο θαη νη θνηλσληθέο 

ζπλέπεηέο ηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

πνιινί λένη είηε εγγξάθνληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο πηπρηαθέο ζπνπδέο ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ αλεξγία, είηε εγθαηαιείπνπλ ηελ παηξίδα ηνπο πξνο 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε άιια θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηέο νη δχν 

πεξηπηψζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ησλ 

λέσλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ (63,5 % ηνλ Μάην ηνπ 

2015) ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ 75 % πνπ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», φηη ην πνζνζηφ κεξηθήο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ 

παξακέλεη πςειφ θαζψο αλέξρεηαη ζε 32,2 % ζε ζχγθξηζε κε πνζνζηφ 8,8 % ησλ 

αλδξψλ, αθφκε θαη αλ ιεθζνχλ ππφςε κεκνλσκέλεο ειεχζεξεο επηινγέο θαη αλάγθεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηηο γπλαίθεο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απψιεηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο αλεξγίαο είλαη 

ηεξάζηηα θαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ έρεη ππνινγηζηεί ζε 153 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο
1
· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, πέξα απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπο, ε αλεξγία, ε αλεξγία ησλ λέσλ θαη ε καθξνρξφληα 

αλεξγία επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θνηλσληθή ζχγθιηζε θαη ηειηθά παξεκπνδίδνπλ ηε 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε· 

Θ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 πεξίπνπ ην 5 % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ΔΔ ησλ 

28 έκεηλε ρσξίο εξγαζία γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ρξφλν θαη ην 3,1 % γηα πεξηζζφηεξα 

απφ δχν ρξφληα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφλν νη κηζνί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο κεηαμχ 

55 θαη 65 εηψλ απαζρνινχληαη, θαη φηη ε καθξνρξφληα αλεξγία πιήηηεη ηδηαίηεξα ηηο 

λεφηεξεο θαη ηηο κεγαιχηεξεο ζε ειηθία νκάδεο πιεζπζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία είλαη δπζηπρψο 

πνιχ ζπλεζηζκέλε: ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηέο νη πξαθηηθέο βαζίδνληαη ζηνλ 

ςπρνινγηθφ ζηηγκαηηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλεξγία, θαη νη εξγνδφηεο κπνξεί λα 

ζεσξνχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αλέξγνπο ππνςεθίνπο σο ιηγφηεξν ηθαλνχο θαη 

ιηγφηεξν θαηάιιεινπο γηα ηελ απαζρφιεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ είλαη 

εξγαδφκελνη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη αλάγθε νη εξγνδφηεο λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο 

                                                 
1 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf
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ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε λα μεπεξάζνπλ πηζαλέο 

πξνθαηαιήςεηο θαηά ησλ αλέξγσλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξγαδνκέλσλ θαη λα 

εζηηάδνπλ ζηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία παξά ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο 

απαζρφιεζεο· 

Η.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 20 % πεξίπνπ ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ ζηελ ΔΔ δηαζέηεη κφλν 

βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη δηαζέηεη αλεπαξθείο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη παξά ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιά άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ, θαηά 

ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππάξρνπλ πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηελ ΔΔ, εθ ησλ νπνίσλ νη 900 000 πεξίπνπ είλαη ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα, θαη ην 

39 % ησλ εηαηξεηψλ εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε 

πξνζσπηθνχ κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, κνινλφηη ε έξεπλα δείρλεη φηη νη εηαηξείεο 

πνπ αδπλαηνχλ λα βξνπλ εξγαδφκελνπο κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο είλαη ζπρλά 

εθείλεο πνπ δελ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ην 2012 έλαο ζηνπο ηξεηο Δπξσπαίνπο δελ δηέζεηε νχηε πεξηζζφηεξα νχηε 

ιηγφηεξα απφ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ιφγσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο νη λένη νδεγνχληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ), 

θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα επαλαθέξνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε επίπεδα 

πνπ λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αδήισηε εξγαζία ζηεξεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηα 

θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα, εληζρχεη ην θνηλσληθφ ληάκπηγθ, θαη έρεη 

ζνβαξέο δεκνζηνλνκηθέο πξνεθηάζεηο εθφζνλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξνθαιεί αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο, ζηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε έλα απνδνηηθφ 

θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, δηεπξχλνληαο, κεηαμχ 

άιισλ, ην ράζκα κεηαμχ ζπληάμεσλ, θαη επεξεάδεη επίζεο ηελ πξφζβαζε ζε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε κεξηθά θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη αλάγθε 

λα θαηαβιεζνχλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο νχησο ψζηε λα κεηαηξαπεί ε αδήισηε 

εξγαζία ζε δεισκέλε εξγαζία· 

ΗΒ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη άηππεο ή κε ηππνπνηεκέλεο κνξθέο απαζρφιεζεο δελ 

απνηεινχλ απφ κφλεο ηνπο επηζθαιή απαζρφιεζε θαη φηη εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν 

φηαλ ζπλάπηνληαη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, παξφιν πνπ νη ζπκβάζεηο απηέο απνηεινχλ 

ηε κεηνλφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ απαζρφιεζεο
1
· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

αλαζθάιεηα απνηειεί άιιν έλα ζηνηρείν ηεο επηζθάιεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ηελ αλεπάξθεηα εηζνδήκαηνο, ηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο απφ ηελ 

απφιπζε θαη άγλσζηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη παξαηεξείηαη 

αλεζπρεηηθή αχμεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηνχ ηνπ είδνπο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλάξκνζηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ζπκβάζεσλ, πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζε εζληθφ επίπεδν επαξθήο θαη 

                                                 
1
 Μειέηε γηα ηελ επηζθαιή εξγαζία θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (VT/2010/084), ζ. 164-170 
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απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα ελζαξξπλζεί ε πνηνηηθή απαζρφιεζε πνπ παξέρεη επαξθέο εηζφδεκα θαη 

νηθνλνκηθή αζθάιεηα ζηηο νηθνγέλεηεο· 

ΗΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο απφ ηνπο πέληε ζηφρνπο ηεο «Δπξψπεο 2020» αθνξά ηε 

κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ππφ 

ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν απηφλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ ΔΔ, 123 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα άηνκα βξίζθνληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2013 αληηκεηψπηδαλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

θηψρεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 26,5 εθαηνκκχξηα παηδηά ζηελ ΔΔ ησλ 28· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ Δπξσπαίσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

θηψρεηαο απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2012, σζηφζν ε θαηάζηαζε έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί αλ ιεθζνχλ ππφςε νη αξηζκνί ην 2013 θαη ην 2014· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ αζηέγσλ έρεη απμεζεί ζε πνιιά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη 32.2 εθαηνκκχξηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ειηθίαο άλσ ησλ 

16 εηψλ ην 2012 ήηαλ εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζηφρνη ηεο «Δπξψπεο 2020» δελ έρνπλ αθφκε 

επηηεπρζεί θαη, σο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξεζεί άκεζα ε ζηξαηεγηθή· 

ΗΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ ειηθίαο 65 θαη άλσ ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 15 θαη 64 πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ 27,8 % ζε 

50,1 % έσο ην 2060 ελψ ε ζπλνιηθή αλαινγία ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο13 

αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε επίπεδα άλσ ηνπ 120 % έσο ηα κέζα ηεο επφκελεο 

δεθαεηίαο, γηα λα απμεζεί ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδα άλσ ηνπ 140 % έσο ην 2060· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελ ιφγσ παξάγνληεο, θαζψο θαη άιιεο δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο, φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ή ε δηαζπνξά, 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα ζεζπίζνπλ νη δεκφζηεο αξρέο νινθιεξσκέλεο θαη 

θνηλσληθά ππεχζπλεο πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γελλήζεσλ, ηε 

δηεπθφιπλζε πςειψλ πνζνζηψλ πνηνηηθήο απαζρφιεζεο, θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο ελεξγνχ γήξαλζεο, λα 

πξνβνχλ ζε θνηλσληθά ππεχζπλεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηα 

ζπζηήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα· 

ΗΔ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζπληαμηνδνηηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηελ ΔΔ 

παξακέλεη ζεκαληηθφ, ζην 40 %, θαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζε ζρέζε κε ηελ πιήξε θαη ηε κεξηθή απαζρφιεζε, ηε κηζζνινγηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ηηο πην ζχληνκεο ζηαδηνδξνκίεο ησλ γπλαηθψλ· 

ΗΣ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν απμαλφκελνο αξηζκφο εμαξηψκελσλ ειηθησκέλσλ έρεη θαη ζα 

έρεη φιν θαη κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο, θαη ζηελ αλάγθε δηάζεζεο πφξσλ γηα επίζεκε θαη αλεπίζεκε 

πεξίζαιςε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δελ ιακβάλεηαη επαξθψο ππφςε ε θαηάζηαζε ησλ άηππσλ θξνληηζηψλ πνπ απνηεινχλ 

ηεξάζηην πφξν γηα ηελ θνηλσλία· 

ΗΕ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρξένο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε 

πάξα πνιχ πςειά επίπεδα ζε πνιιά θξάηε κέιε, πεξηνξίδνληαο ηελ ηζρχ ησλ 
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νηθνλνκηψλ ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ρακειά επηηφθηα ζηε δψλε ηνπ επξψ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηεπξπλζνχλ ηα πεξηζψξηα δξάζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί δηεμνδηθή 

ζπδήηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξένπο ζηελ ΔΔ·  

ΗΖ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο ηάζεο, ηα επφκελα 10-15 ρξφληα, ην 90 % 

ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο ζα πξνέξρεηαη απφ ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ· πηζηεχεη, σο εθ 

ηνχηνπ, φηη είλαη αλαγθαίν λα ζπλερηζηεί ε δηακφξθσζε θαη ε πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ 

πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή θαηλνηφκεο πνιηηηθέο 

γηα ηε βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα εληφο 

ηεο ΔΔ θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο 

γηα βηψζηκε θαη ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο απαζρφιεζε· 

ΗΘ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη 20% ησλ δαπαλψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζηα θξάηε κέιε· 

Κ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ) έρεη 

ήδε εγθξίλεη 69 έξγα ζε 18 ρψξεο θαη έρεη ππνγξάςεη 56 πξάμεηο (κε ηε ζπλνιηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ ηακείνπ λα αλέξρεηαη ζε 1,4 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ πεξίπνπ), θαζψο θαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απηή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

επελδχζεηο χςνπο άλσ ησλ 22 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ππνζηεξίδνληαο πεξίπνπ 71 000 

ΜΜΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο φπσο παηδηθή 

κέξηκλα, νχησο ψζηε λα ηεξνχληαη νη καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο ηεο Βαξθειψλεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ηξέρνληα έξγα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κεγάια έξγα 

ππνδνκψλ, ελψ νη ΜΜΔ θαη νη κηθξνεπηρεηξήζεηο ζπλήζσο απνθιείνληαη απφ απηή ηε 

ρξεκαηνδφηεζε παξά ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο σο αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο θαη θνξέα δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλνπλ 

πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ην 10 % ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ) 

θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα άηνκα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 6,5 % 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΔ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζε απηέο 

ηηο πεξηνρέο θπκαίλνληαη απφ 15 % έσο 32,4 %· 

ΚΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη 6,9 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο ΔΔ αζθνχλ ηψξα ην ζεκειηψδεο 

δηθαίσκά ηνπο ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαη δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 1,1 εθαηνκκχξηα 

δηαζπλνξηαθνί ή κεζνξηαθνί εξγαδφκελνη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζχγθιηζεο 

κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ· 

ΚΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Δπξψπε απαηηεί 

αιιειεγγχε θαη πην ηζνξξνπεκέλεο θαη απμεκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ηα θξάηε κέιε θαη 
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ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ζε φ, ηη αθνξά ηα κέηξα έληαμεο, φπσο ε θνηλσληθή 

αξσγή ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ην άζπιν θαη κεζνπξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ππνδνρή θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσλία· 

Δπένδςζη ζηοςρ ανθπώποςρ 

 

1.  ηνλίδεη φηη ε αλάγθε ηεο επέλδπζεο ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε δελ απνηειεί κφλνλ έλα 

κέζν κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζχγθιηζεο αιιά πξέπεη παξάιιεια λα απνηειεί θαη απφ 

κφλε ηεο επηκέξνπο ζηφρν· ηνλίδεη ζπλεπψο ηελ ζεκαζία ησλ δεηθηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο  εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο γηα επελδχζεηο ζε ππεξεζίεο 

φπσο ζηεγαζηηθή ζηήξημε, ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, παηδηθήο κέξηκλαο θαη 

απνθαηάζηαζεο· ππνγξακκίδεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή πξέπεη λα 

παξακείλεη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο φισλ ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη φηη πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πην πεξίπινθε θαη 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο· 

2.  επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Δπηηξνπήο 

ππνγξακκίδεηαη φηη, ζην πιαίζην ησλ λέσλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζηαζεξφηεηαο θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ, πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

θαζψο επίζεο φηη ζηε δηαδηθαζία καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ (ΓΜΑ) 

πξνζηίζεληαη ηξεηο δείθηεο απαζρφιεζεο (πνζνζηφ απαζρφιεζεο, λεαληθή αλεξγία θαη 

καθξνρξφληα αλεξγία)· ηνλίδεη φηη νη ελ ιφγσ δείθηεο πξέπεη λα ηεζνχλ ζην ίδην επίπεδν 

κε ηνπο πθηζηάκελνπο δείθηεο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα θηλεηνπνηνχλ αλαιχζεηο ζε 

βάζνο ζηα νηθεία θξάηε κέιε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπο αληζνξξνπηψλ, κε πξνηάζεηο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο· 

3.  εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ελέξγεηα ηεο Δπηηξνπήο, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο 

επηζθφπεζεο ηεο αλάπηπμεο, λα ζέζεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην επίθεληξν ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο· ππνγξακκίδεη ηα επηηεχγκαηα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζχγθιηζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ΟΝΔ θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ θνηλσληθή ζχγθιηζε ηεο 

Έλσζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ απαζρφιεζε φζν θαη ηηο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο, κέζσ ηεο εηήζηαο επηζθφπεζεο ηεο αλάπηπμεο 2016 θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ· 

4. ππελζπκίδεη φηη ε πνηνηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο απαζρφιεζε ζπληζηά πνιχ 

ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, πξνσζψληαο ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα γηα φινπο· ζεσξεί, ελ πξνθεηκέλσ, φηη ε δεκηνπξγία πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο πξέπεη λα ηεζνχλ ζην επίθεληξν ησλ 

πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ, ηδίσο γηα ηνπο λένπο θαη ηελ γεληά ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 55 θαη άλσ, σο έλα κέζν γηα ηελ νηθνδφκεζε πην βηψζηκσλ θνηλσληθψλ 

νηθνλνκηψλ ζηελ ΔΔ· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πινπνηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 
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πεξαηηέξσ πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ αληηζηνηρίδνληαο ηηο πνιηηηθέο 

απηέο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο·  

5.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη, ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ, κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε 

θπβεξλήζεηο, επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιαβαλνκέλσλ επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, επί ηε βάζεη αληαιιαγψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαη ηε ζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο 

δηαηήξεζήο ηεο ζηελ αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηελ Δπξψπε, 

ηδίσο κέζσ ελαιιαζζφκελεο θαηάξηηζεο· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα ζρεδηάδνπλ 

πξνζεθηηθά θαη λα αμηνινγνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε εθπαίδεπζε ζα παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζηνπο 

πνιίηεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εληάμνπλ ηελ λννηξνπία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη, ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ, επξχηεξε 

επελδπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πιήξε θχθιν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο δηα βίνπ κάζεζεο, κάζεζεο βάζεη εξγαζίαο θαη 

κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαζψο θαη ηππηθήο θαη κε ηππηθήο κάζεζεο· 

6.  επηζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη πξσηίζησο ζην λεφηεξν 

ηκήκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά φηη πνιιά θξάηε κέιε πξέπεη λα δψζνπλ 

επξχηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ησλ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

ππνγξακκίδεη φηη νη αλεπαξθείο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηδίσο ζηηο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο, απεηινχλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Δπξψπεο θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ· ελζαξξχλεη, σο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ επξεία εθπαίδεπζε ζε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

πξνσζήζεη, ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ, επξχηεξε επελδπηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πιήξε 

θχθιν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο δηα βίνπ 

κάζεζεο, κάζεζεο βάζεη εξγαζίαο θαη κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ελαιιαζζφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηππηθήο θαη κε ηππηθήο κάζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα 

βειηησζεί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δεκνγξαθηθή 

αιιαγή θαηά ηξφπνλ ψζηε λα πξνζαξκνζζνχλ θαιχηεξα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηε καζεηεία θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηα θεθάιαηα ηνπ 

Erasmus+ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο καζεηείεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

πνηφηεηα θαη ε ειθπζηηθφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο θαηάξηηζεο· 

7.  ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε επέλδπζεο ζηα άηνκα ην λσξίηεξν δπλαηφλ ζηνλ θχθιν δσήο 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε αληζφηεηα θαη λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή έληαμε ζε λεαξή 

ειηθία· δεηεί ζπλεπψο πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη νηθνλνκηθά 

πξνζηηέο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία γηα φια ηα παηδηά 

ζε φια ηα θξάηε κέιε· 

8.  ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη ζε κε 

ηππηθά θαη άηππα καζεζηαθά πεξηβάιινληα φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ 
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απαζρφιεζεο ησλ λέσλ θαη αλζξψπσλ πνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο γηα λα αλαιάβνπλ επζχλεο παξνρήο θξνληίδαο· ηνλίδεη επνκέλσο ηε ζεκαζία 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο επηθχξσζεο γηα κε ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηδίσο γηα ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδνληαη κε 

εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο· είλαη ηεο άπνςεο φηη ε ζπλεπήο πηζηνπνίεζε θαη ε 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ ζα ζπκβάινπλ ζηε γεθχξσζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ επξσπατθή αγνξά 

εξγαζίαο θαη ησλ λέσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία· εκκέλεη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ην πιαίζην γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε πξνο έλα επέιηθην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαγλσξίδεη ηελ ηππηθή αιιά θαη ηε κε ηππηθή θαη άηππε 

κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηθαηνζχλε θαη ε θνηλσληθή έληαμε θαη ζα δίλεη 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηηο πην εππαζείο νκάδεο· 

9.  επηθξνηεί ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα αλαβαζκίζεη ηηο εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε κεηάβαζε 

απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

νη εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία δελ έρνπλ πινπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ζε πνιιά θξάηε 

κέιε· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ θαηάιιειεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, ηφζν βαζηθέο φζν θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ζηήξημεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζηηο εγγπήζεηο 

γηα ηε λενιαία ησλ λέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιφ απνθιεηζκφ θαη αθξαία 

θηψρεηα· πξνο ην ζθνπφ απηφ, θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηε ζηνρεπκέλε 

αλαζεψξεζε ηεο «εγγχεζεο γηα ηε λενιαία» θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο κέζσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ· εθηηκά φηη ε 

Δπηηξνπή κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν φζνλ αθνξά ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ αλάγθε δξάζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο 

ησλ λέσλ· 

10.  επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα εθαξκνζηεί εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

έλαληη ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ, εθθξάδεη σζηφζν ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ζνβαξή 

θαηάζηαζε ησλ άλσ ησλ 12 εθαηνκκπξίσλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ζηελ Δπξψπε· ζεσξεί 

φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 

εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ζε επίπεδν αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ 

ζπκκεηέρνληεο κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο αλέξγνπο ππνδεηθλχνληάο ηνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξβνχλ ηα πηζαλά θελά ζηελ εθπαίδεπζε ή ηελ θαηάξηηζε· δεηεί λα ρνξεγεζεί 

επαξθήο ζηήξημε ζηα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ππφ κνξθή παξνρήο 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξφζβαζεο ζε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πςειήο 

πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ελδερφκελεο ειιείςεηο· ηνλίδεη φηη νη 

δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ απαηηνχλ επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο πνπ πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζε αλέξγνπο φισλ ησλ ειηθηψλ, θαη φηη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο νη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο γηα ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαη ηνπο εξγνδφηεο θαζψο θαη 

γηα ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο· 

11. ππελζπκίδεη φηη ε ελζσκάησζε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ 

απηνπεπνίζεζε, ηελ θαιή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηε κειινληηθή ηνπο εμέιημε, είλαη ην 
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κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο· ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα ιεθζεί ππφςε ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ 

πνιηηψλ απηψλ θαη νη αλάγθεο ηνπο· ππνγξακκίδεη, σζηφζν, φηη ην 12,7% ησλ αηφκσλ 

ζε ειηθία εξγαζίαο είλαη θησρνί εξγαδφκελνη (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2014, πνζνζηφ 

πνπ απμήζεθε απφ ην 11% ηνπ 2009), έηζη ψζηε λα είλαη απαξαίηεηε κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ελεξγνχ έληαμεο θαη θνηλσληθήο επέλδπζεο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο γηα ηε 

κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020»· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ δηά βίνπ κάζεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο 

αλαδεηνχληεο εξγαζία ζε φιεο ηηο ειηθίεο, θαη λα ιάβεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κέηξα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε 

πξφζζεησλ πφξσλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ· 

12. ηνλίδεη φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αληηκεησπίδνπλ ελεξγά 

ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ αζηέγσλ, αηφκσλ πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπλ ηνλ ζηφρν θηψρεηαο ηεο 

ΔΔ, αιιά αληηπξνζσπεχνπλ κηα αλεζπρεηηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πιήηηεη 

ηνπιάρηζηνλ 4 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θάζε ρξφλν
1
· 

13.  ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δνζεί γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζηηο αλάγθεο ησλ 

αλέξγσλ ειηθίαο 55·θαη άλσ· θαιεί ηφζν ηελ Δπηηξνπή φζν θαη ηα θξάηε κέιε λα 

ππνζηεξίμνπλ ιχζεηο επέιηθηεο απαζρφιεζεο γηα απηή ηελ νκάδα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζέζεσλ κεξηθήο θαη πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο) πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, εμαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ φηη 

δελ ζα εγθαηαιείςνπλ πξφσξα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο· ηνλίδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο γηα ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζηνπο λεφηεξνπο εξγαδνκέλνπο, ι.ρ. επηδηψθνληαο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη 

φηη νη εξγαδφκελνη ειηθίαο 55+ δελ ζα βξεζνχλ ρσξίο απαζρφιεζε· 

Γιαπθπυηικέρ μεηαππςθμίζειρ με κοινυνικό και ςπεύθςνο ηπόπο 

14.  ζεκεηψλεη φηη ε ΔΔ ζπλνιηθά θαη πνιιά απφ ηα θξάηε κέιε ηεο εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ, θαη 

ηνλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην 

άξζξν 9 ηεο ΛΔΔ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαθνινπζήζεη ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηηο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ζηηο απφ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςε 

ηζνξξνπεκέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηψλνπλ ηηο αληζφηεηεο, θαη λα 

πξνσζεζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε ππεχζπλε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε 

(ιακβάλνληαο ππφςε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο, ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν θαη ην θελφ 

επελδχζεσλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, κέζσ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, εληζρχνληαο κε απηφλ 
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ηνλ ηξφπν ηελ πνξεία γηα κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη θνηλσληθή ζχγθιηζε πξνο ηα πάλσ· 

ζεσξεί φηη νη πνιηηηθέο απηέο πξνσζνχλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη 

θνηλσληθή πξφνδν θαζψο θαη ηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε· ηνλίδεη φηη νη πξνηεξαηφηεηεο απηέο ζα επηηεπρζνχλ 

κφλν εάλ δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε θαηάιιειε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη 

ζηε δηα βίνπ κάζεζε ζηα πιαίζηα θνηλήο ζηξαηεγηθήο· εκκέλεη ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

15. ηνλίδεη φηη νη θνηλσληθά ππεχζπλεο κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 

αιιειεγγχε, ζηελ έληαμε, ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ - κνληέιν πνπ δηαζθαιίδεη ηζφηεηα θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, πξνζηαηεχεη ηηο 

εππαζείο νκάδεο θαη βειηηψλεη ην βηνηηθφ επίπεδν φισλ ησλ πνιηηψλ· 

16.  ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, ε νπνία παξέρεη έλα πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηα 

πςειά θνηλσληθά πξφηππα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε ηνλψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα· ηνλίδεη, επίζεο, ηελ αλάγθε λα επηηεπρζεί 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηεο αλάγθεο λα δηαζθαιηζηεί 

απνηειεζκαηηθή δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, βηψζηκε νηθνλνκία, πξαγκαηηθή θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη απμεκέλε θνηλσληθή πξνζηαζία· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπξχλεη ηελ 

πξνζέγγηζή ηεο φζνλ αθνξά ηελ αθεξεγγπφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή απνηπρία
1
 θαη 

λα βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο θαη δεχηεξεο επθαηξίαο· 

17.  ηνλίδεη φηη ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε 

ζπλεπέζηεξν ηξφπν ε εμέιημε ηεο αληζφηεηαο ζηελ Δπξψπε κέζσ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, 

φπσο νη δείθηεο Gini θαη Palma· 

18.  θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ Πιαηθφξκα αδήισηεο εξγαζίαο 

θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, εηθνληθψλ εηαηξεηψλ θαη ηεο ςεπδνχο 

απηναπαζρφιεζεο, θαζψο απηέο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηφζν ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ηελ πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο φζν θαη ηα 

εζληθά δεκφζηα νηθνλνκηθά, νδεγψληαο ζε αζέκηην αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ αδήισηε εξγαζία ζε δεισκέλε εξγαζία θαη λα εμνπιίζνπλ επαξθψο 

ηηο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, λα εληζρχζνπλ ηνπο κεραληζκνχο επηζεψξεζεο εξγαζίαο θαη 

λα ζρεδηάζνπλ κέηξα πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ζηξαθνχλ απφ ηελ 

γθξίδα ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαζεζηψηα 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα επηβάινπλ θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαθφξσλ 

κνξθψλ ζρέζεσλ απαζρφιεζεο, σο έλα απφ ηα θίλεηξα γηα ζηαζεξέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο· 

19.  ζεσξεί φηη απηή ε κηζζνινγηθή δηαζπνξά απμάλεη ηηο αληζφηεηεο θαη δεκηψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
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απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε κέηξα αχμεζεο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζε αμηνπξεπέο επίπεδν, ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, θαη ελίζρπζεο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

θαη ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ 

κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δηαζπνξάο· πηζηεχεη φηη φια απηά ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο, ηε κείσζε ησλ κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ· 

20. θξνλεί πσο ε επειημία κε αζθάιεηα ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο, αιιά αλεζπρεί πνπ ε επειημία κε αζθάιεηα δελ έρεη ηχρεη επαξθνχο 

εθαξκνγήο ζε έλα επξχ θάζκα θξαηψλ κειψλ· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζνπλ, φπνπ θξηζεί ζθφπηκν,  ηελ ηήξεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ πξνηχπσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ ηεο επειημίαο κε αζθάιεηα, θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη αζθάιεηα θαηά ηελ 

ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ, επίζεο, ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, θαηά 

πεξίπησζε, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 

δηθαηψκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο· πνιιά θξάηε κέιε πξνρψξεζαλ ζε κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ έδσζαλ νξαηά ζεηηθά απνηειέζκαηα π.ρ. ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

απαζρφιεζεο, εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ φκσο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

εξγαζηαθέο κεηαξξπζκίζεηο επλφεζαλ ηελ επειημία ζε βάξνο ηεο αζθάιεηαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επηζθάιεηαο θαη ηε κε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάρξεζεο ηεο πξαθηηθήο 

ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη άιισλ άηππσλ 

ζπκβάζεσλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· 

21.  θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ηε ζπλνιηθή εμέιημε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ην ειάρηζην εηζφδεκα, θαηά 

πεξίπησζε, ρσξίο λα παξαβιέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε βηψζηκν θαη 

ζηαζεξφ ηξφπν ν νπνίνο λα κελ λα ππνλνκεχεη ηηο δηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο· 

22. επηδνθηκάδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην 

κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

αιιά εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα 

εθπαίδεπζε έρνπλ ζεκεηψζεη απφ ην 2010 πηψζε χςνπο 3,2 %
1
, κε κεηψζεηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε έληεθα θξάηε κέιε γηα ηα νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

(2013)· ηνλίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο 

πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα· 

23.  ηνλίδεη πσο ζην ζεκεξηλφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθή ε ράξαμε ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηελ θάιπςε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

24.  επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ελζηεξληζκνχ ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία ζην 
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πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ησλ λέσλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο· 

25.  θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζηξέςνπλ ζηαδηαθά ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε απφ ηελ 

εξγαζία ζε άιιεο πεγέο γηα λα κελ εκπνδίδεη απηή νχηε ηηο πην επάισηεο νκάδεο ηεο 

θνηλσλίαο, ηδίσο ησλ ρακειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ, νχηε ηε ζπλνιηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα, ελψ παξάιιεια ζα εμαζθαιίδεηαη ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα 

ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα ζεζπίζνπλ θνξνινγηθνχο θαλφλεο πνπ λα δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ππέξ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηδίσο γηα ηνπο λένπο 

θαζψο θαη γηα ηε γεληά άλσ ησλ 55 εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο εκπεηξία θαη λα δηαζθαιηζηεί ε κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, αιιά θαη λα 

ελζαξξπλζεί ε πινπνίεζε έξγσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο εληφο ησλ επξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα κεηψζνπλ ηε γξαθεηνθξαηία πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζεζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ· 

26. δεηεί λα αμηνινγεζεί ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη ηεο εηήζηαο 

επηζθφπεζεο ηεο αλάπηπμεο ε ζεκαζία ησλ εηζνδεκαηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ, ησλ δεηθηψλ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα αλαζηξαθνχλ νη 

ηάζεηο αληζφηεηαο· 

27.  θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αμηνινγήζνπλ θαη απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηα πθηζηάκελα 

εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπο 

σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε βησζηκφηεηά ηνπο ελφςεη ησλ αλακελφκελσλ 

δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη λέσλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, αιιά θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε θαηξνχο θξίζεο· 

ηνλίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο πςειήο πνηφηεηαο θαη νη θνηλσληθέο 

επελδχζεηο είλαη άθξσο ζεκαληηθά εάλ ε Δπξψπε επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ην θχξην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, ήηνη εξγαδφκελνπο πςειήο εηδίθεπζεο θαη 

παξαγσγηθέο εηαηξείεο· 

28. ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα θέξνπλ ζην 

αθέξαην ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηδίσλ ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο 

θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην ξφιν εθάζηνπ ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα επί κέξνπο θξάηε κέιε· θξνλεί φηη ηα 

ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θηψρεηαο ζηελ ηξίηε ειηθία θαη φηη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ έλαλ ηζρπξφ, βηψζηκν θαη θαηάιιειν πξψην ππιψλα 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο·  

29. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη λα πξνσζήζνπλ κε πην ελεξγφ 

ηξφπν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαιεί ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, λα πξνσζήζνπλ θηιηθέο 

πξνο ηελ νηθνγέλεηα πνιηηηθέο πνπ λα εληζρχνπλ ηε θξνληίδα άιισλ εμαξηψκελσλ 

αηφκσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ γνλέσλ, φπσο ε επαξθήο άδεηα κεηξφηεηαο θαη 
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παηξφηεηαο θαη ε πξφζβαζε ζε πξνζηηέο νηθνλνκηθά ππεξεζίεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο 

θέξνληεο επζχλεο θξνληίδαο λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο, πξάγκα ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ έληαμε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ γηα πνην ιφγν 

δηαηεξνχληαη ηα ρακειά πνζνζηά γελλήζεσλ ζηελ ΔΔ θαη λα θξνληίζνπλ λα 

εθαξκφζνπλ επλντθφηεξε θνξνινγηθή δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ ζην εθάζηνηε λνηθνθπξηφ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηηο 

νηθνγέλεηεο φρη κφλν κέζσ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο αιιά θαη κε ππεξεζίεο· 

30. ζεκεηψλεη φηη ε ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ή ε πςειή δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ φπσο ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ή ε εθπαίδεπζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ ππφςε ηα 

αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

δεκνγξαθηθήο αιιαγήο θαη ηνπ αληίθηππνχ ηεο ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ· 

31. ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, νη επελδχζεηο ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΣΔ πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επελδχζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη αηνλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ αληί λα 

ππνθαζηζηνχλ επελδχζεηο πνπ ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί αιινχ ή λα επηθεληξψλνληαη 

ζε ηδηαίηεξα θεξδνθφξεο επελδχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ νχησο ή άιισο· δεηεί 

γηα άιιε κηα θνξά λα αλαγλσξηζζεί ε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ επελδχζεσλ, φπσο ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε 

παηδηθή θξνληίδα ή ε νηθνλνκηθά πξνζηηή ζηέγαζε, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο· 

32. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ επηπέδσλ 

δηαθπβέξλεζεο θαη φισλ ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ 

πνπ παξαθσιχνπλ ηηο επελδχζεηο, εζηηάδνληαο ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ηνκείο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαζψο θαη ζηε δηάζεζε επαξθψλ κέζσλ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο· 

Τόνυζη ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ μέζυ ηηρ αναθέπμανζηρ ηυν επενδύζευν 

33.  ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο 

πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

πξνζθέξεη απηέο πξννπηηθέο ζε φινπο, αθφκα θαη ζηνπο λένπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ· 

επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζαξκνγή ηεο 

πθηζηάκελεο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ, ζηελ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελε αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνπο λενεκθαληδφκελνπο ηνκείο, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο·  

34.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα επηθεληξσζνχλ ζηηο πνιχ κηθξέο, ηηο κηθξέο 

θαη ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο είλαη θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαη λα 

εμαιείςνπλ ηηο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά απηναπαζρφιεζεο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ· 

παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ θνξνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ζπλδένληαη 
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κε βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ζα ελζαξξχλνπλ ηηο θαηλνηφκεο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηηο ΜΜΔ,  λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

θαζψο θαη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνρξεψζνπλ ηηο ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο λα δηαπξέςνπλ ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν· ππνγξακκίδεη, 

σο εθ ηνχηνπ, φηη είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζηνχλ νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο ζε επίπεδν 

ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο εθηφο ΔΔ· 

35.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, λα αλαιάβεη κέηξα γηα λα 

παξέρεηαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε φια ηα επξσπατθά ηακεία θαη πξνγξάκκαηα 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλψζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, φπσο ην Erasmus γηα Δπηρεηξεκαηίεο, ην δίθηπν 

επξσπατθψλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο (EURES), ην πξφγξακκα γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ΜΜΔ (COSME), ην πξφγξακκα γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ)· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο, ηεο πξνζέγγηζεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ηεο δηάζεζεο επαξθψλ πφξσλ·  

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ κε νιηζηηθφ 

ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο θαη λα πεξηνξηζηεί ε γξαθεηνθξαηία· ζην πιαίζην ηεο επαλεμέηαζεο 

ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ε εθαξκνγή απφ θάζε θξάηνο κέινο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε 

κεγαιχηεξεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηα θνλδχιηα· 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν πξέπεη λα επελδχζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ επξσπατθή 

αγνξά εξγαζίαο ηεο επηινγήο ηνπο θαη εληζρχνληαο ην αίζζεκα ηεο επξσπατθήο 

ηζαγέλεηαο· 

38. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο πνπ λα ηνλψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ απφ λεαξή ειηθία, κέζσ ηεο παξνρήο επθαηξηψλ γηα 

πξαθηηθή άζθεζε θαη γηα επηζθέςεηο ζε εηαηξείεο· 

39. πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ, θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο ελψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ βνεζνχλ ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο 

ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ έξγσλ παξέρνληάο ηνπο δηνηθεηηθή, λνκηθή ή νξγαλσηηθή 

ζηήξημε· 

40.  επηζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εθείλσλ πνπ παξέρνπλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο,  αληηκεησπίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο απφ φ, ηη νη παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ηεο άγλνηαο ηεο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο εθ κέξνπο ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε παξνρήο πεξηζζφηεξεο ζηήξημεο ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, 

ηδίσο ζε φ, ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ· ππνγξακκίδεη επίζεο φηη είλαη 

αλαγθαίν λα πεξηνξηζηεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη 
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θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα ηνπο παξαζρεζεί λνκηθφ πιαίζην, 

γηα παξάδεηγκα έλα επξσπατθφ θαηαζηαηηθφ γηα ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο, ελψζεηο, 

ηδξχκαηα θαη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δηα ηνπ νπνίνπ ζα αλαγλσξίδεηαη ε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ ΔΔ θαη ζα απνηξέπεηαη ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο· δεηεί 

ινηπφλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηηο επελδχζεηο ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, θαη 

επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη έλα κέξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο EaSI 

πξννξίδεηαη γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε ζε επηρεηξήζεηο ηεο 

θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο· 

41. ππνγξακκίδεη ηελ πςειή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αμία ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ· δειψλεη φηη 

ζηηο ελ ιφγσ θνηλσληθέο επελδχζεηο πξέπεη λα παξέρεηαη κεγαιχηεξε επειημία ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, ελζαξξχλνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα θξάηε κέιε λα επελδχνπλ ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

ζεηηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε· 

Καλύηεπη αξιοποίηζη ηυν εςπυπαφκών κονδςλίυν για ηην ενθάππςνζη ηηρ κοινυνικήρ, 

οικονομικήρ και εδαθικήρ ζςνοσήρ 

42. επηθξνηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΣΔ θαηά ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη ηνλ ξφιν 

ηνπ γηα ηελ ζηήξημε ησλ θαιχηεξσλ έξγσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα δηαζθαιίζεη φηη ην ΔΣΔ θαζηζηά δπλαηή ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ΔΔ θαη φηη φια ηα θξάηε κέιε ζα αμηνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφ 

ην ηακείν ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο επελδχζεηο ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΔ· πηζηεχεη φηη ζα 

πξέπεη εθδίδεηαη κηα έθζεζε γηα λα ειέγρεη θαη λα κεηξά ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

αληίθηππν ησλ επελδχζεσλ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο· 

43.  επηζεκαίλεη φηη νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε έξγα ππνδνκήο 

εθφζνλ είλαη ζίγνπξα απαξαίηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο ζπλνρήο, θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ή αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ή ηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα απαηηεί ηφζν ηελ 

πξνθαηαξθηηθή παξνπζίαζε ησλ αλακελφκελσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ θάζε επελδπηηθνχ έξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ, φζν θαη ηελ 

επαθφινπζε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ· ηνλίδεη πσο πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο επί ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ηα έξγα απηά· 

44.  ηνλίδεη, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ηα θξάηε κέιε δπζθνιεχνληαη λα αμηνπνηήζνπλ 

πιήξσο ηα επξσπατθά θνλδχιηα, φηη ε ΔΔ πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ θαηάιιειε θαη 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ησλ 

αλαγθψλ ηεο θαη λα ζπλάδνπλ κε ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο πλζήθεο θαη 

ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ ηεο, θαη φηη πξέπεη επίζεο λα πεξηνξίζεη ηα εκπφδηα ζε επίπεδν πξφζβαζεο, 

πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα δηαζθαιίζεη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ· 

45. επηθξνηεί ηελ έθθιεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηηο θνηλσληθέο 
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ηνπο επελδχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε επξσπατθή νηθνλνκηθή, εδαθηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή, ηδίσο ζηελ (επίζεκε θαη άηππε) πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 

καθξνρξφληα θξνληίδα θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηελ παηδηθή θξνληίδα, 

ζηελ ζηεγαζηηθή ζηήξημε θαη ζηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο· θαιεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο δηθαηνχρνπο λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηφζν ηνπο 

επελδπηηθνχο κεραληζκνχο πνπ παξέρνληαη απφ ηα επξσπατθά ηακεία φζν θαη ηα έξγα 

πνπ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή· θαιεί επηπιένλ ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζήζεη θαηά 

πφζν νη ζπζηάζεηο ηεο ΔΔ εθαξκφδνληαη νξζά απφ ηα θξάηε κέιε·  

46. επηζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ παξέρνπλ επίζεκε θαη, ηδίσο, άηππε θξνληίδα απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ ππιψλα γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαρέσο απμαλφκελσλ αλαγθψλ ησλ 

κειινληηθψλ ζπζηεκάησλ πεξίζαιςεο ηεο Δπξψπεο· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 

βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παξέρνπλ 

θξνληίδα, ηα νπνία ζπρλά αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ην σξάξην ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ κε ακεηβφκελε θξνληίδα  κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ 

δηθαηψκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο· 

47. αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο λα ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ππέξ ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εηδηθψλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα θαη επηζεκαίλεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηα θξάηε 

κέιε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηερληθήο ζπλδξνκήο· ππνγξακκίδεη φηη ηα ηακεία απηά δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα 

(ΑΥ), θαζψο απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην λα παξαιεηθζνχλ ελδερνκέλσο άιινη 

ζεκαληηθνί ηνκείο επελδχζεσλ· 

48.  ζπκθσλεί πσο πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα δηαδηθαζία αλνδηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζχγθιηζεο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο, αιιά 

επηζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο ζηφρνο ελφο θνηλνχ 

εγρεηξήκαηνο ζην νπνίν ν θνηλσληθφο δηάινγνο  θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν· επηζεκαίλεη φηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή 

απνηειεί κέξνο ησλ θνηλψλ αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε θαη φηη 

ν ξφινο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφ πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηεο ΛΔΔ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο· 

49. δεηεί ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε 

γηα ηε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε· ηνλίδεη φηη βαζαίλεη ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ησλ θησρφηεξσλ πεξηθεξεηψλ θαη ηεο ππφινηπεο ΔΔ θαη δεηεί λα θαηαβιεζνχλ 

επεηγφλησο ζηνρεπκέλεο πξνζπάζεηεο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο αλάπηπμεο ζε απηέο ηηο πεξηθέξεηεο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε αληηζηνίρσο λα εληζρχζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο κε 

ζηφρν λα  απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 174 ηεο ΛΔΔ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηθέξεηεο εθείλεο πνπ πιήηηνληαη απφ ζνβαξά θαη κφληκα θπζηθά ή 

δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα· 

50. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαβαζκίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 349 ηεο ΛΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο 

ζηελ Δπξψπε ησλ Πεξηθεξεηψλ, δηαθνξνπνηψληαο ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη λα πξνσζήζεη ηελ αλνδηθή ζχγθιηζε· 
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ππνγξακκίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα εμαθνινπζήζεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

εμφρσο απφθεληξεο πεξηθέξεηεο, φρη κφλν κέζσ ηεο δηάζεζεο θνλδπιίσλ αιιά θαη κέζσ 

ηεο εμέηαζεο ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ θνηλσληθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θξνληίζεη ψζηε 

νη επξσπατθέο απνθάζεηο θαη ε θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

θαηάιιειε παξαθνινχζεζε πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ ησλ εμφρσο απφθεληξσλ πεξηθεξεηψλ· 

51. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο ελδηάκεζεο επαλεμέηαζεο ηνπ πνιπεηνχο 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ (ΠΓΠ), λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν αχμεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΚΣ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ, 

θαη λα ιάβεη ππφςε ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί, φπσο ε καθξνρξφληα 

αλεξγία ή ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ· δεηεί επίζεο λα ζεζπηζηεί ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα, φπσο ζπκθσλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΠΓΠ, γηα εθείλεο ηηο επξσπατθέο 

ππνπεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο ηα πνζνζηά αλεξγίαο ππεξβαίλνπλ ην 30 %· 

Η κοινυνική ένηαξη υρ εςκαιπία για ηην κοινυνία  

52.  επηθξνηεί ηελ αλαλέσζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»· ηνλίδεη φηη ν επίθαηξνο ραξαθηήξαο ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020» έρεη απμεζεί απφ ηε δεκηνπξγία ηεο θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε πξαθηηθφ επίπεδν· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην 

πκβνχιην λα παξαθνινπζνχλ επηζηακέλσο ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ελσζηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν· ζεσξεί απαξαίηεην λα μεθηλήζεη ε δηακφξθσζε ελφο ζελαξίνπ πνπ ζα 

δηαδερζεί ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο· 

53.  εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη κηα ζέζε εξγαζίαο δελ απνηειεί πιένλ, 

απφ κφλε ηεο, εγγχεζε γηα ηελ έμνδν απφ ηε θηψρεηα ή ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαζψο δηαπηζηψλνπκε φηη  ην 12,7 % ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ δνθηκάδεηαη απφ ηε θηψρεηα ζηελ εξγαζία ην 2014, κηα αχμεζε χςνπο 11 % 

ην 2009· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο ζηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν πνιπδηάζηαηνο 

ραξαθηήξαο ηεο θηψρεηαο γηα φιεο ηηο νκάδεο, ηδίσο ηηο πιένλ επάισηεο, θαζψο θαη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ελεξγφ έληαμε, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζην δηθαίσκα 

ζε πνηνηηθή θνηλσληθή πξνζηαζία· θαιεί ινηπφλ μαλά ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη κηα 

πξσηνβνπιία κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί ε θαζηέξσζε ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ζηα θξάηε 

κέιε ρσξίο παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο· 

54.  θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ θαη παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη 

απνδνηηθφηεξεο κνξθέο ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα απηά πξνζθέξνπλ θαηάιιειν επίπεδν 

δηαβίσζεο ζηνπο αλέξγνπο θαη ηα άηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, κεξηκλψληαο παξάιιεια ψζηε νη ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί λα κελ 

δηαησλίδνπλ ηελ θνηλσληθή εμάξηεζε θαη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ κε επθαηξίεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αληαιιάμνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί θαηά πφζν ε θαζηέξσζε ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ αληζφηεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηελ Δπξψπε· 
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55.  ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ ΔΔ θαζψο θαη 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί αζχινπ· επηζεκαίλεη 

σζηφζν φηη ηα κέηξα απηά κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά κφλν εάλ πηνζεηεζνχλ θαη 

εθαξκνζηνχλ εμίζνπ απφ φια ηα θξάηε κέιε· ζεσξεί φηη ε πξνζέγγηζε απηή απαηηεί 

θαηάιιειε ρνξήγεζε θνλδπιίσλ ηα νπνία, ζε κηα ηφζν επηζθαιή θαηάζηαζε φπσο ε 

ζεκεξηλή, είλαη αδχλαην λα παξαζρεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα θξάηε κέιε· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρνξεγήζεη ηελ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ζην πιαίζην ηεο ελδηάκεζεο 

αλαζεψξεζεο  ηνπ ΠΓΠ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ θαηάιιεια 

κέηξα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πξφζθπγεο λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ, 

θαζψο θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο θαη 

φηη γίλεηαη έγθαηξε πξφβιεςε ησλ απαηηήζεσλ έηζη ψζηε λα είλαη ήπηα ε κεηάβαζή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο· νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη 

λα δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε ζσζηή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζηελ πξφιεςε ηπρφλ εξγαζηαθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο· 

56. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα κεηαθέξνπλ πιήξσο ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαη λα 

εθαξκφζνπλ φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηθαηξνπνηεκέλν επξσπατθφ 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε 

Δπηηξνπή εμέδσζε 40 απνθάζεηο δηαπίζησζεο παξάβαζεο θαηά πνιιψλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επίζεκσλ πξνεηδνπνηεηηθψλ επηζηνιψλ πξνο 19 θξάηε κέιε 

ιφγσ κε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο· ζηεξίδεη ηελ Δπηηξνπή ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιιεη πξνο ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε· 

57. επηζεκαίλεη ζηα θξάηε κέιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γήξαλζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ 

θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λέσλ ζε νξηζκέλα κέξε ηεο ΔΔ, ηνλ 

θνηλσληθφ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη ιφγσ ηεο αδπλακίαο δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο, 

ηεο αζθάιεηαο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο· πξνηείλεη ζηα θξάηε κέιε ινηπφλ λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη πεξηζζφηεξα άηνκα ζα παξακέλνπλ 

ελεξγά εληφο ηεο θνηλσλίαο· 

58.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα εμαιείςνπλ ηα εκπφδηα 

πνπ παξαθσιχνπλ ηε δίθαηε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ ΔΔ, θαη λα θξνληίζνπλ αθελφο γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο θαη αθεηέξνπ λα δηαζθαιίζνπλ ζηνπο 

δηαθηλνχκελνπο εξγαδφκελνπο ίζε κεηαρείξηζε κε ηνπο εζληθνχο εξγαδφκελνπο, φηη δελ 

ζα πθίζηαληαη εθκεηάιιεπζε ή δηαθξίζεηο θαη φηη ζα ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο ε εξγαζία 

ηνπο θαη ηα θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα·  

59. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελδνελσζηαθή εξγαζηαθή 

θηλεηηθφηεηα ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, σο κέζν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ηηο εηαηξείεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πξνσζνχλ ηα δηαζέζηκα επξσπατθά εξγαιεία γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο, θαη ηδηαίηεξα ην επξσπατθφ δίθηπν 
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γηα ηελ απαζρφιεζε EURES· ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο φπνπ ε εξγαζηαθή 

θηλεηηθφηεηα είλαη ηδηαίηεξα πςειή, ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ 

δηαζπλνξηαθέο ζπκπξάμεηο EURES πξνθεηκέλνπ λα βνεζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα 

ζρέδηά ηνπο γηα θηλεηηθφηεηα· 

60. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα αμηνπνηεζεί ην Δπξσπατθφ Δμάκελν κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία· 

61. δειψλεη φηη ν θνηλσληθφο δηάινγνο απνηειεί βαζηθφ κέζν γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη φηη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε βέιηηζησλ ζπλζεθψλ γηα 

ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ απνηεινχλ, ζην πιαίζην απηφ, ε χπαξμε 

ηζρπξψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππνζέζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, δηαζθαιίδνληαο ηελ έγθαηξε δηελέξγεηα νπζηαζηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλαγθαία αλάιπζε θαη ελζσκάησζε 

ησλ πξνηάζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· 

62. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη κηζζνινγηθνχ ληάκπηλγθ ζηελ ΔΔ, ην νπνίν βιάπηεη 

ζνβαξά ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ην πθίζηαληαη φζν θαη ηα ζπζηήκαηα πξφλνηαο 

ησλ θξαηψλ κειψλ· δεηεί, επηπιένλ, λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ ζε φια ηα επίπεδα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ· 

Καλύηεπορ ζςνηονιζμόρ ηος Δςπυπαφκού Δξαμήνος 

63.  επηθξνηεί ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, ε νπνία παγηψλεη ηελ θνηλή 

αλάιπζε θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο 

απφ ηα θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε ζπκβηβαζκνχ 

απηψλ ησλ δχν θξηηεξίσλ· σζηφζν, πξνεηδνπνηεί γηα ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο κηαο 

ΔΔ δχν ηαρπηήησλ· 

64.  πηζηεχεη φηη ε ζχζηαζε γηα ηε δψλε ηνπ επξψ πξέπεη λα απνηειέζεη ην ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο θαη ζα ζεκαίλεη: 

(α) ζέζπηζε εληζρπκέλσλ κεραληζκψλ δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ 

φζν θαη ζε εζληθφ, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα δηνξγαληθή ζπκθσλία κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζα εμαζθαιίδεηαη φηη φια ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ ζα πιεξνχλ ηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα αθνινπζνχλ θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ· 

(β) κηα θνηλσληθή δηάζηαζε κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο ζηελ Δπξψπε, ηελ πξννπηηθή ελφο θαιχηεξνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ππφ κνξθή, 

θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ελφο απνδεθηνχ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

(γ) δηεμαγσγή θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ Απαζρφιεζεο, 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ (EPSCO) θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Ecofin, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζπληνληζκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 
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πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε 

βηψζηκε ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηνηηθήο απαζρφιεζεο· 

(δ) δηεμαγσγή ζπλεδξηάζεσλ ησλ ππνπξγψλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί θαιχηεξα ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε 

θαη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά νη θνηλσληθέο αληζνξξνπίεο· 

65. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ππιψλα γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα κε ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζε νιφθιεξε 

ηελ ΔΔ, σο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα κηα δίθαηε θαη πξαγκαηηθά παλεπξσπατθή 

αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε κηαο αλνδηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζχγθιηζεο πξνο αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη εληφο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· 

66. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβιέςεη επαξθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εηδηθψλ 

ζπζηάζεσλ αλά ρψξα θαη λα δηαζθαιίδεη φηη δίδεηαη επαξθήο έκθαζε ζηα δεηήκαηα 

απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο· 

67. δεηεί λα εληζρπζεί ν ξφινο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, θαη νη ζηφρνη ηεο, ηδίσο νη θνηλσληθνί, λα 

απνηππψλνληαη εμίζνπ ζε φια ηα κέζα ηνπ Δμακήλνπ, κεηαμχ άιισλ θαη ζηηο εηδηθέο 

ζπζηάζεηο αλά ρψξα· 

68.  επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή έρεη δηαθξίλεη επθξηλψο έλα επξσπατθφ θαη έλα 

εζληθφ ζηάδην ζε ζρέζε κε ην Δπξσπατθφ Δμάκελν· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ζηελφηεξν 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαηά ηε ράξαμε, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη ζαθέο ζεκαηνιφγην ελ 

πξνθεηκέλσ, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ  ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, δηαζθαιίδνληαο φηη ην εαξηλφ 

Δπξσπατθφ πκβνχιην παξακέλεη ην θεληξηθφ ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

νξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ· ζεσξεί φηη ε Δπηηξνπή ζα κπνξνχζε λα 

παξαθνινπζεί θαη λα αλαθέξεη θαηά πφζνλ αθνινπζήζεθαλ νη ππνδείμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή νξηζκέλσλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα ζε «δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο»· 

69.  ζεσξεί φηη γηα λα ζπλδπαζηνχλ νη επξσπατθέο θαη νη εζληθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε θαη λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηελ πξάμε, έρεη θαίξηα ζεκαζία 

λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν· ηνλίδεη φηη, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζχγθιηζεο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηε δηθαηνζχλε, πξέπεη λα επηδηψθεηαη θνηλσληθφο δηάινγνο ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ Δμακήλνπ· ζην πιαίζην απηφ, επηθξνηεί ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα επαλέλαξμε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ εηζήρζε ζηελ εηήζηα επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2015· σζηφζν, επηζεκαίλεη 

φηη ζε πνιιά θξάηε κέιε ε θαηάζηαζε παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζε εζληθφ επίπεδν· 

70.  ζεσξεί φηη ε Δπηηξνπή ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηνλ ξφιν ησλ Αμησκαηνχρσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαζνξίδνληαο θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο· 
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71. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή. 
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