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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

(2017/2226(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 148, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής 

κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, 

σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη 

διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη3, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 

8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την 

επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού 

ελλείμματος4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη 

διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών5, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της 

δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ6, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την 

παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη 

διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη 

του ευρώ7, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

                                                 
1 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12. 
2 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41. 
3 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8. 
4 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33. 
5 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25. 
6 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1. 
7 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11. 



 

PE615.386v02-00 4/40 RR\1147201EL.docx 

EL 

του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και 

δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 

αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 

χρηματοοικονομική τους σταθερότητα1, 

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της 

20ής Ιουνίου 2017, σχετικά με τον μελλοντικό δημοσιονομικό προσανατολισμό που 

είναι κατάλληλος για τη ζώνη του ευρώ, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 

2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης 

Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές των οικονομικών πολιτικών των κρατών 

μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή 

Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 

και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων3, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2015, για την 

αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση 

του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις4, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»), 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση 

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα 

βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(COM(2015)0600), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με 

τα περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

(COM(2017)0821), 

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

                                                 
1 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1. 
2 ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27. 
3 ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1. 
4 ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 105. 
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το φθινόπωρο του 2017, 

– έχοντας υπόψη τις μελέτες και τις ενδελεχείς αναλύσεις για τον συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι 

οποίες καταρτίστηκαν για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(Νοέμβριος 2015), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με 

την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (COM(2015)0690), την έκθεση του 

μηχανισμού επαγρύπνησης του 2016 (COM(2015)0691) και το σχέδιο κοινής έκθεσής 

της για την απασχόληση (COM(2015)0700), 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων που υπογράφηκε και διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 

2017 , 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την 

ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, εν συνεχεία της έρευνας 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη 

φοροδιαφυγή2, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την 

οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, 

– έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά 

με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018, 

– έχοντας υπόψη τον διάλογο με την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 

τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 

2018, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και τη θέση υπό μορφήν τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0047/2018), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και αναμένεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

να συνεχιστεί η μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων 

                                                 
1 Κείμενο που εγκρίθηκε, P8_TA(2015)0469 
2 Κείμενο που εγκρίθηκε, P8_TA-PROV(2017)0491 
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εργασίας και αύξησης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών παραπέμπει 

εντούτοις σε ελαφρά κάμψη, με τον ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ να αγγίζει το 2,4 % 

φέτος και στη συνέχεια να υποχωρεί οριακά στο 2,2 % το 2018 και στο 2,0 % το 2019· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν ωστόσο περαιτέρω μέτρα και δράσεις για την 

αντιμετώπιση των ανεπίλυτων προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας της ΕΕ απαιτεί 

φιλόδοξες και κοινωνικά υπεύθυνες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα 

κράτη μέλη με στόχο βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, καθώς 

και επίτευξη ανοδικής σύγκλισης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να 

σημειώσει ελαφρά πτώση φέτος πριν υποχωρήσει κι άλλο το 2019 και τούτο λόγω της 

ανόδου του πληθωρισμού σε σχέση με το 2017, ενός πληθωρισμού που υπολείπεται του 

στόχου της ΕΚΤ, ο οποίος είναι 2%, αν και δεν απέχει πολύ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχουν, επιπλέον των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων, παράσχει σημαντική στήριξη στις επενδύσεις στην ΕΕ· 

λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις συνεχίζουν να παραμένουν 

κάτω από τα επίπεδα του 2008, γεγονός με αρνητικές συνέπειες για τη δυνητική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγικότητα· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, 

ανερχόμενη στον αριθμό ρεκόρ των 235,4 εκατομμυρίων εργαζομένων κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι δείκτες της αγοράς εργασίας 

παραπέμπουν στην ύπαρξη πάγιων δυσχερειών, όπως είναι ο αυξημένος 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η επιδείνωση των ανισοτήτων, ιδίως έναντι 

των νέων και των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανεργία ανέρχεται σε 7,5 % στην ΕΕ και 8,9 % στη ζώνη του ευρώ, ποσοστά που 

μπορεί να είναι τα χαμηλότερα σε διάστημα εννέα και οκτώ ετών αντίστοιχα αλλά δεν 

παύουν να είναι εξαιρετικά υψηλά και δη για τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ πολλών κρατών μελών και 

ότι τα ποσοστά απασχόλησης έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους μέχρι να ανακάμψουν 

από την κρίση και κυρίως να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφανής ανεργία (άνεργοι που είναι 

πρόθυμοι να εργαστούν αλλά δεν αναζητούν ενεργά εργασίας) ανερχόταν σε 20 % το 

2016· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη από 

τις οποίες επωφελείται αριθμός μεγάλων εταιρειών και ιδιωτών έχουν κοστίσει σε 

αρκετά κράτη μέλη δισεκατομμύρια EUR σε διαφυγόντα έσοδα από τα δημόσια 

οικονομικά, εις βάρος ΜΜΕ και άλλων φορολογουμένων·   

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη οικονομική κατάσταση προσφέρει ευκαιρίες για 

την υλοποίηση φιλόδοξων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και δη μέτρων που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, δεδομένου ότι το 

επίπεδο των επενδύσεων ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο σήμερα από ό, τι κατά την περίοδο αμέσως πριν από 
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την χρηματοπιστωτική κρίση, και βελτιώνουν την κατάσταση σχετικά με τα δημόσια 

οικονομικά, χωρίς βεβαίως να αγνοούνται οι πιέσεις που ασκούνται στη βιωσιμότητα 

του χρέους από τις δημογραφικές εξελίξεις· 

1. έχει υπόψη του ότι η δέσμη μέτρων της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 

2018 έχει δημοσιευτεί και ότι προτείνει ένα μείγμα πολιτικής το οποίο περιλαμβάνει 

επενδύσεις, φιλόδοξες και κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 

δημόσια οικονομικά με υπεύθυνη διαχείριση και το οποίο αναμένεται ότι θα προαγάγει 

ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ότι θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανάκαμψη 

και τη σύγκλιση προς τα πάνω· συμφωνεί ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στην 

υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εάν επιθυμούμε αποτελέσματα σε 

σχέση με την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων που 

αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη· 

Κεφάλαιο 1 – Επενδύσεις και ανάπτυξη 

2. επισημαίνει το πάγιο διαρθρωτικό πρόβλημα της ανεπαρκούς αύξησης των 

παραγωγικών δυνατοτήτων, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, σε 

συνάρτηση με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και με 

την απουσία φιλόδοξων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

σε ορισμένα κράτη μέλη· 

3. υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν μεγάλα πλεονάσματα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τη διατήρηση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων και στην προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης·  

4. υπενθυμίζει τη σημασία του συνδυασμού δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση και τη μόχλευση της οικονομικής 

ανάπτυξης στην ΕΕ· 

5. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η προώθηση των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ 

προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της τρέχουσας μείωσης των δημοσίων 

επενδύσεων· επιπλέον, ζητεί επιμόνως την ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών, 

προκειμένου να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στο σύνολο της ενιαίας αγοράς· 

εκτιμά ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις χρειάζεται περαιτέρω 

βελτίωση· 

6. τονίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 

καινοτομία, καθώς και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προκειμένου να τονωθεί η 

παραγωγικότητα· υπενθυμίζει ότι επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η παιδική 

φροντίδα, η κοινωνική στέγαση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η υγειονομική περίθαλψη, 

η έρευνα, η ψηφιακή καινοτομία και η κυκλική οικονομία μπορούν να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα και/ή την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις 

ανά χώρα (ΣΑΧ) στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της κατανάλωσης πόρων 

και να μεριμνήσει ώστε οι ΣΑΧ να συνάδουν πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή· 

7. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν σήμερα 

σημαντικά έργα υποδομών που ενισχύουν την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του κύκλου 
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ζωής παρόμοιων επενδύσεων και να συζητήσει με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

τρόπους για την αντιμετώπιση παρόμοιων φραγμών εντός του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου· 

Κεφάλαιο 2 – Δημόσια οικονομικά με υπεύθυνη διαχείριση 

8.  επισημαίνει τον σε γενικές γραμμές ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό που 

προτείνεται στις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ και παρατηρεί ότι αναμένεται αυτός 

να είναι ελαφρά επεκτατικός σε ορισμένα κράτη μέλη το 2018· υπενθυμίζει ότι η 

συνεπής εφαρμογή και η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της τήρησης στο έπακρο των ισχυουσών διατάξεων περί 

ευελιξίας, αποτελούν καίρια παράμετρο της ορθής λειτουργίας της ΟΝΕ· 

9. τονίζει ότι οι δημοσιονομικοί προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης 

του ευρώ πρέπει να διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και επενδύσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 

σταθεροποίηση· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν στα δημόσια 

οικονομικά, καίρια παράμετρο για να πετύχουμε μια πιο ρωμαλέα, βιώσιμη και 

αποτελεσματική ανάπτυξη, ιδίως δε για τη σταδιακή μείωση των λόγων του χρέους 

προς το ΑΕγχΠ στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ και για τη μείωση των ονομαστικών 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο δείκτης του ακαθάριστου 

χρέους προς το ΑΕγχΠ εντός της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 

90 % με αρκετά κράτη μέλη να βρίσκονται πολύ πάνω από αυτό το επίπεδο· 

επισημαίνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη οφείλουν να μειώσουν τους υψηλούς τους 

λόγους χρέους προς το ΑΕγχΠ επειγόντως, δεδομένου ότι τούτο είναι χαρακτηριστικά 

ευκολότερο σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η γήρανση 

των κοινωνιών κοινωνίες και άλλες δημογραφικές εξελίξεις επιβαρύνουν σημαντικά τη 

βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να αναλάβουν 

τις ευθύνες τους απέναντι στις μελλοντικές γενιές· 

11. υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης στη σύνθεση και στη διαχείριση των 

εθνικών προϋπολογισμών· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για την ολοένα και 

πιο διαδεδομένη πρακτική των επισκοπήσεων των δημόσιων δαπανών και παροτρύνει 

τα κράτη μέλη να αξιολογούν την ποιότητα των προϋπολογισμών τους· 

Κεφάλαιο 3 – Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

12.  υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίζουν να εφαρμόζουν κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά βιώσιμες και ευνοϊκές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, δεδομένης ιδίως της βελτιωμένης οικονομικής κατάστασης σε 

ολόκληρη την ΕΕ και της αύξησης του ΑΕγχΠ σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, και τούτο 

προκειμένου να τονωθούν η ανταγωνιστικότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η 

ανάπτυξη και η σύγκλιση προς τα άνω· 

13. εμμένει ότι πρέπει οι δαπάνες για Ε&A να πλησιάσουν περισσότερο στους στόχους της 

ΕΕ για το 2020· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και 
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να παράσχουν επενδύσεις, καθώς και να εξασφαλίσουν ή να διατηρήσουν ίση 

πρόσβαση σε δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην 

αγορά εργασίας, όπως είναι η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων· 

14. υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές 

μετασχηματίζουν ριζικά τις αγορές εργασίας μας, προκαλώντας για παράδειγμα ριζικές 

αλλαγές στις μορφές και στα καθεστώτα απασχόλησης, γεγονός που καθιστά αναγκαία 

μια προσαρμοσμένη μετάβαση· τονίζει συνεπώς τη μεγάλη σημασία που αποκτούν 

δυναμικές αγορές εργασίας με προσβάσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ικανά να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας· 

15. θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις θα 

επιτρέψουν την άμεση υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και, ταυτόχρονα, 

θα δημιουργήσουν συνθήκες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη· 

16. ζητεί να επανεξεταστεί η φορολογία με σκοπό την εξεύρεση μιας δίκαιης 

εξισορρόπησης μεταξύ φόρων κεφαλαίων, εργασίας και κατανάλωσης· 

Κεφάλαιο 4 – Σύγκλιση και κοινωνική ένταξη 

17. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι ΣΑΧ οφείλουν να συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και οφείλουν να επιδείξουν αποτελέσματα σε σχέση 

με την ανάπτυξη και την απασχόληση· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για τον 

«κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων» ως εργαλείο για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του κοινωνικού πυλώνα· 

18. επισημαίνει ότι, τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν 

κατώτερη της αύξησης της παραγωγικότητας όταν την ίδια στιγμή επέρχονταν 

βελτιώσεις στην αγορά εργασίας· επισημαίνει υπό αυτές τις συνθήκες ότι υπάρχουν 

ενδεχομένως περιθώρια αύξησης μισθών σε ορισμένους τομείς και περιοχές, υπό τον 

όρο ότι θα συμβαδίζουν με την αύξηση της παραγωγικότητας, προκειμένου να είναι 

ικανοποιητικό το βιοτικό επίπεδο, χωρίς όμως να παραμεληθούν η ανταγωνιστικότητα 

και η ανάγκη αντιμετώπισης των ανισοτήτων·  

19. επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη 

νομισματική πολιτική σε πνεύμα σεβασμού της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ· 

20. παροτρύνει την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική υποστήριξης 

εκείνων των επενδύσεων που ενισχύουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να 

μεριμνήσει για την κατάλληλη διασύνδεση μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 

(ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίζεται στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2018 η ανάγκη για αποτελεσματικά, αποδοτικά και δίκαια συστήματα 

φορολόγησης που θέτουν τα σωστά κίνητρα για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας· συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για να επιτευχθεί 

αυξημένη διαφάνεια, για να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του ΦΠΑ και για να υπάρξει 

μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της 
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φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· παρατηρεί ότι η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των εθνικών φορολογικών συστημάτων μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά τα δημόσια έσοδα· 

22. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επαρκή μέτρα προκειμένου να βοηθηθούν και να 

ενσωματωθούν νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και 

πρόσφυγες, καθώς και να προετοιμαστούν εγκαίρως για όλα όσα θα απαιτηθούν 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και να 

αποφευχθεί η απορρόφησή τους από την μαύρη οικονομία, καθώς και για τον 

εφοδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών με επαρκείς πόρους· επισημαίνει ότι οι κοινωνικοί 

εταίροι οφείλουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης 

των ΕΕΑΚ και των προσφύγων, καθώς και στις προσπάθειες αποτροπής οποιωνδήποτε 

διακρίσεων εναντίον αυτών στην αγορά εργασίας· 

23. εκφράζει την ανησυχία του διότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν οι αγορές 

εργασίας να χαρακτηρίζονται από κενά και διακρίσεις, με αποτέλεσμα να υφίστανται 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, τη συνταξιοδότηση 

και τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· 

Κεφάλαιο 5 – Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: κυριότητα και εφαρμογή 

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη προσοχή που δίνεται στον συνολικό 

δημοσιονομικό προσανατολισμό για την περιοχή του ευρώ και επισημαίνει ταυτόχρονα 

τις υποχρεώσεις του κάθε κράτους μέλους να συμμορφώνεται με το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης στο έπακρο των 

ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας· τονίζει ότι η έννοια ενός συνολικού 

δημοσιονομικού προσανατολισμού δεν συνεπάγεται ότι πλεονάσματα και ελλείμματα 

σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμίζονται μεταξύ τους· 

25. εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τις συστάσεις ανά 

χώρα, συμπεριλαμβανομένων όσων στοχεύουν στην ενίσχυση της σύγκλισης, στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών· 

πιστεύει ότι η μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή μέσω πραγματικών δημόσιων 

συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο θα συνέβαλε στην καλύτερη εφαρμογή των συστάσεων 

ανά χώρα· θεωρεί πολύ σημαντικό το να ληφθεί μέριμνα για την πραγματοποίηση 

συζητήσεων στα εθνικά κοινοβούλια με θέμα εκθέσεις και συστάσεις ανά χώρα· φρονεί 

ότι περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να έχουν εντονότερη συμμετοχή 

στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα 

τα υφιστάμενα μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων ανά 

χώρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που απειλούν να υπονομεύσουν 

τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης· 

26. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση προς την εμβάθυνση της ΟΝΕ οφείλει 

να συμβαδίζει με ισχυρότερους δημοκρατικούς ελέγχους· εμμένει ότι πρέπει, προς τον 

σκοπό αυτό, να ενισχυθεί ο ρόλος τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των 

εθνικών κοινοβουλίων με γνώμονα την αρχή της ευθύνης· ζητεί να υπάρξουν 

διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
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Τομεακές συνεισφορές στην έκθεση ΕΕΑ του 2018 

Προϋπολογισμοί 

27. θεωρεί ότι οι προϋπολογισμοί της ΕΕ πρέπει να παρέχουν κίνητρο για βιώσιμη 

ανάπτυξη, σύγκλιση, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μέσω λύσεων και συνεργιών σε 

ό,τι αφορά τους εθνικούς προϋπολογισμούς· πιστεύει, επομένως, ότι η ΕΕΑ χρησιμεύει 

ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη μέλη και για την κατάρτιση των εθνικών και 

των ενωσιακών προϋπολογισμών, ιδίως στο πλαίσιο της κατάρτισης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020· 

28. επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των 

εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, 

λόγω της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην κατάρτιση και την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, οφείλει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο 

πλαίσιο αυτό· 

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση για την ενίσχυση των συνεργιών και 

την αποφυγή του κατακερματισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ που περιέχεται στην 

τελική έκθεση με τίτλο «Η μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ» και στις συστάσεις της 

ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, έκθεση που δημοσιεύτηκε τον 

Δεκέμβριο 2016·  

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

30. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη δικτυακή πύλη για την 

προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, η οποία παρέχει 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την προαγωγή της 

υγείας και της ευεξίας και αποτελεί σημαντική πηγή σαφών και αξιόπιστων 

πληροφοριών για τους πολίτες· τονίζει ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να 

είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων που πάσχουν από δυσλεξία ή άλλες τέτοιες δυσκολίες· 

31. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης 

καταστροφών και της ετοιμότητας, όπως η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το ταμείο 

αλληλεγγύης, η περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και οι πολιτικές για την έρευνα και 

την καινοτομία· 

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε μια βαθιά οικονομική και νομισματική κρίση από το 

2008 και έπειτα. Δέκα χρόνια μετά, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να γίνονται αισθητά τα 

σημάδια μιας βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μιας επανάκαμψης της 

ανάπτυξης εντός της ζώνης του ευρώ. 

 

Τούτοι οι μακροοικονομικοί δείκτες εντούτοις δεν μπορούν να αποκρύψουν ούτε την αύξηση 

των ανισοτήτων στο εσωτερικό των κρατών μελών, όπου αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών 

εργαζομένων, ούτε την απουσία σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. 

 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2018 οφείλει να αποτελέσει το έναυσμα για την άσκηση μιας 

οικονομικής πολιτικής που θα εξασφαλίσει ανάπτυξη, επενδύσεις και πλήρη απασχόληση. 

Οφείλει επίσης να συμβάλλει πλήρως στην υλοποίηση των στόχων που η Ένωση έχει 

δεσμευτεί να επιδιώξει στο πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων.  

 

Το σημερινό πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης έχει εξαντλήσει τις 

δυνατότητές του. Εάν δεν αναπροσανατολιστεί η δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του 

ευρώ, κάθε ελπίδα για βιώσιμη ανάπτυξη με ποιοτικές θέσεις εργασίας θα παραμείνει μάταιη. 

Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης του Συμφώνου 

σταθερότητας και ανάπτυξης και εκτιμά ότι πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομική ικανότητα 

της ευρωζώνης και να εκπονηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων.  

 

Το σχέδιο Juncker έχει μεν αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον ιδιωτικό τομέα 

αλλά πρέπει να πλαισιωθεί από επενδυτικό σχέδιο για τον δημόσιο τομέα. 

 

Οι δημόσιες υποδομές υψηλής ποιότητας είναι ένα από τα ισχυρά σημεία της 

ανταγωνιστικότητάς μας.  

 

Η Ευρώπη όμως κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημα αυτό λόγω της τρέχουσας έλλειψης 

επενδύσεων, μιας έλλειψης που έχει ως αποτέλεσμα τη γήρανση των υποδομών και συνέπειες 

όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι καθυστερήσεις των τραίνων και η αβεβαιότητα που 

ταλανίζει τις επενδύσεις στην αγορά της ενέργειας. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επίσης να διεξαγάγει μια βιώσιμη επενδυτική πολιτική που θα 

εξασφαλίσει την αναγκαία οικολογική μετάβαση και θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

μέσα για να πετύχει τους στόχους που έχει καθορίσει. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να 

ενσωματώσει πλήρως αυτή την προτεραιότητα. 

 

Άλλες προτεραιότητες που θα υποστηρίξει επίσης ο εισηγητής είναι: 

 η αύξηση των μισθών και η προστασία των κοινωνικών συστημάτων·  

 η εναρμόνιση της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής με σκοπό την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης· 

 η ενισχυμένη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να αυξηθεί 

η παραγωγικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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25.1.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

(2017/2226(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Arthuis 

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – άρθρο 54 του Κανονισμού 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι οι προϋπολογισμοί της ΕΕ πρέπει να παρέχουν κίνητρο για βιώσιμη 

ανάπτυξη, σύγκλιση, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μέσω λύσεων και συνεργειών σε 

ό,τι αφορά τους εθνικούς προϋπολογισμούς· πιστεύει, επομένως, ότι η ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη 

μέλη και για την κατάρτιση των εθνικών και των ενωσιακών προϋπολογισμών, ιδίως 

στο πλαίσιο της κατάρτισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020 

(ΠΔΠ)· 

2. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, να διασφαλίσει σημαντική 

αύξηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συγκεκριμένο σκοπό να υποστηρίξει 

την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· 

3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένο νομοθετικό σχέδιο για την περίοδο 

2018-2019 με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, στο πλαίσιο 

της διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα 

να ενθαρρύνει τη διακήρυξη ενός Κοινωνικού Πρωτοκόλλου που θα προσαρτηθεί στις 

Συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα θα 

έχουν προτεραιότητα έναντι των οικονομικών ελευθεριών· 

4. επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των 

εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, 

λόγω της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στην κατάρτιση και την 
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εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο 

πλαίσιο αυτό· 

5. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης της 

ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης και χρήσης ενός ειδικού μέσου 

για την υποστήριξη της υιοθέτησης του ευρώ από κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη 

ζώνη του ευρώ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση για την ενίσχυση των 

συνεργειών και την αποφυγή του κατακερματισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως 

αναφέρεται στην τελική έκθεση και στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για 

τους ιδίους πόρους, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2016, με τίτλο «Η 

μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ»· 

6. υπενθυμίζει την υποστήριξή του για τη δημιουργία δημοσιονομικής ικανότητας της 

ζώνης του ευρώ με σκοπό τη διασφάλιση της σύγκλισης και την αντιμετώπιση των 

μακροοικονομικών συμμετρικών και ασύμμετρων κραδασμών, καθώς και την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας και της σταθερότητας των οικονομιών των κρατών μελών, 

όπως προτείνεται στο ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη 

δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση θα 

πρέπει να προέρχεται από τα μέλη της ζώνης του ευρώ και από άλλα συμμετέχοντα 

μέλη, μέσω μιας πηγής εσόδων που θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών 

μελών, στο πλαίσιο της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, και πιστεύει ότι όταν θα υπάρξει 

σταθεροποίηση, η εν λόγω δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει επίσης να 

χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών· θεωρεί ότι η εν λόγω δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να αποτελεί 

μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, πέρα και πάνω από τα σημερινά ανώτατα όρια του 

ΠΔΠ, και να θεωρείται ότι αποτελεί έσοδα για ειδικό προορισμό και εγγυήσεις· 

7. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει μεταρρυθμίσεις των φορολογικών συστημάτων που 

επικεντρώνονται στην αύξηση του ανώτερου συντελεστή του φόρου εισοδήματος, και 

ειδικά του φόρου στα εισοδήματα κεφαλαίου, δημιουργώντας πόρους για τη 

μεταβίβαση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και αντιστρέφοντας τις τάσεις που 

απειλούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω των ανισοτήτων 

εισοδήματος και πλούτου, οι οποίες πλήττουν κυρίως το 40 % του πληθυσμού στις 

κατώτερες κλίμακες της κατανομής εισοδήματος· 

8. λαμβάνει υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Οδικός χάρτης για την εμβάθυνση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», που παρουσίασε η Επιτροπή στις 6 

Δεκεμβρίου 2017· χαιρετίζει, ειδικότερα, την πρόταση να μετασχηματιστεί ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο 

που θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός 

ότι η πρόταση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των διακυβερνητικών εργαλείων 

που συνδέονται με το ευρώ στο πλαίσιο της ΕΕ πραγματοποιείται με νομική βάση που 

αποκλείει την επαρκή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· 

τονίζει την ανάγκη να διατυπωθούν μεγαλύτερες φιλοδοξίες, με σκοπό τη δημιουργία 

πλήρους δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ· 

9. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 

φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού για τους δημοσιονομικούς 

πόρους της ΕΕ και των κρατών μελών της· χαιρετίζει τη μαύρη λίστα φορολογικών 
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παραδείσων που κατάρτισε η ΕΕ αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός 

ότι το Συμβούλιο αποδυνάμωσε τα κριτήρια συμπερίληψης στη λίστα· υπογραμμίζει ότι 

η μαύρη λίστα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές, αποτρεπτικές κυρώσεις εις βάρος 

των χωρών που περιλαμβάνονται σε αυτήν· ζητεί τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά 

χώρα και τη θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών (ΚΕΒΦΕ) 

για να προαχθεί η φορολογική διαφάνεια και να προωθηθούν ισότιμοι όροι 

ανταγωνισμού· 

10. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις 

υποδομές, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση με 

στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τον θετικό αντίκτυπο στην οικονομική 

μεγέθυνση και τους μισθούς· ζητεί αυστηρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής η 

οποία, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, θα υποστηρίζει την εφαρμογή μείγματος 

οικονομικών πολιτικών με στόχο την επίτευξη υψηλών επιπέδων ανάπτυξης και 

μεγέθυνσης και την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

11. πιστεύει ότι, όσον αφορά την εν λόγω πρόταση, είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση 

και ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν τη λογοδοσία του ΕΝΤ προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την ικανότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί όλα τα καθήκοντά του, 

ιδίως ως κοινός μηχανισμός ασφαλείας για την Τραπεζική Ένωση, καθώς και τη 

συγκεκριμένη ικανότητά του να λαμβάνει αποφάσεις στο πλαίσιο του 

σταθεροποιητικού του ρόλου· 

12. ανησυχεί για τα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού που επικρατούν στη ζώνη του ευρώ, 

όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα η ΕΚΤ· θεωρεί ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 

μισθοί διατηρούνται σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα, με αρνητικές συνέπειες για το σύνολο 

της οικονομίας της ΕΕ· 

13. συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη που έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν το ευρώ και δεν το 

έχουν ακόμη πράξει να εγκρίνουν συγκεκριμένα σχέδια για τη θέσπιση του κοινού 

ευρωπαϊκού νομίσματος το συντομότερο δυνατόν· 

 

14. τονίζει ότι η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 17 % στην ΕΕ και εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ έχει διαθέσει δημοσιονομικούς πόρους για την 

αντιμετώπιση του ζητήματος, συγκεκριμένα με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ)· υπενθυμίζει ότι το 75 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΠΑΝ 

μέχρι το 2020 έχει διατεθεί σε σχέδια και ότι το 19 % έχει ήδη δαπανηθεί από τα κράτη 

μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΠΑΝ 

συγκαταλέγεται στα υψηλότερα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, δεδομένης της 

σπουδαιότητας του θέματος, να λάβουν μέτρα ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η 

απορρόφηση των οικείων πόρων. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

(2017/2226(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nuno Melo 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική 

ανάπτυξη και την απασχόληση, και ότι, αντιθέτως, η απεξάρτηση της οικονομίας από 

τον άνθρακα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βασική πηγή νέας και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει 

περισσότερο για να διατηρήσει την ηγετική θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο στη 

μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα σύστημα βιώσιμης 

παραγωγής-κατανάλωσης· 

2. τονίζει ότι η πολιτική για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα πρέπει να αποκτήσει πιο 

εξέχοντα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ιδίως για βασικά θέματα, όπως η 

αποδοτικότητα των πόρων, το φυσικό κεφάλαιο και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, οι 

πράσινες θέσεις εργασίας, η βιώσιμη καινοτομία και η πράσινη χρηματοδότηση· 

3. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ 

για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να δαπανηθεί για δράσεις σχετικές με την 

κλιματική αλλαγή, η συνεισφορά για το 2018 θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 

στόχο προκειμένου να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες πιστώσεις στο πρώτο μισό του 

τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· υπογραμμίζει ότι η σταθερή και 

κατάλληλη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των δεσμεύσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχει βελτιστοποιηθεί πλήρως ο 
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μηχανισμός ενσωμάτωσης της διάστασης της κλιματικής αλλαγής· 

4. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, 

για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του θεματολογίου του 2030, είναι 

ουσιώδες αυτοί οι στόχοι να αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με 

ολοκληρωμένο τρόπο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση 

μακροπρόθεσμο χάρτη πορείας για την πλήρη υλοποίηση των ΣΒΑ στην ΕΕ και να 

αναγνωρίσει την αλληλεξάρτηση και την ισότιμη σημασία των διαφόρων ΣΒΑ· καλεί 

επί πλέον την Επιτροπή να ενσωματώσει όλες τις εκκρεμούσες πτυχές του 

θεματολογίου του 2030 και του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

5. τονίζει ότι η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης 

της ανάγκης να εξευρεθεί νέο μοντέλο ανάπτυξης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

και τις επιλεκτικές επενδύσεις, μέσω των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς· 

6. τονίζει την περιβαλλοντική σημασία και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της 

βιοποικιλότητας, όπως φαίνεται από το δίκτυο Natura 2000, το οποίο συμβάλλει με 

ποσοστό μεταξύ 1,7 και 2,5 % στο ΑΕΠ της ΕΕ μέσω της παροχής οικοσυστημικών 

υπηρεσιών, όπως η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ο καθαρισμός των υδάτων, η 

επικονίαση και ο τουρισμός· σημειώνει με ανησυχία ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 

ως προς τη βιοποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν αν δεν καταβληθούν ουσιαστικές 

πρόσθετες προσπάθειες και χωρίς επαρκείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 

για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνιστά ουσιώδες εργαλείο· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της 

Επιτροπής για το 2018 εξακολουθεί να μην θέτει το μέλλον της οικονομίας της ΕΕ στο 

πλαίσιο της αναγκαίας σταδιακής κατάργησης των εκπομπών άνθρακα και τη μετάβαση 

σε μια κυκλική οικονομία και, ως εκ τούτου, χάνει την ευκαιρία να καθοδηγήσει την 

οικονομία της ΕΕ σε μια πιο σταθερή, παραγωγική και ανθεκτική πορεία, χωρίς 

αποκλεισμούς· 

8. επισημαίνει ότι απαιτείται οριζόντια εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας και στόχων με 

γνώμονα τις επιδόσεις για όλα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη μετάβαση σε βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

κατευθύνουν τις επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο· 

9. θεωρεί ότι οι μέθοδοι μέτρησης και συγκριτικής αξιολόγησης για την αποδοτική χρήση 

των πόρων και την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν τόσο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στο πλαίσιο του πίνακα 

αποτελεσμάτων για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, όσο και στην αναθεώρηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αυξανόμενο όγκο θεσμικών και ιδιωτικών 

κεφαλαίων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αναπτύξουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης για τις θεσμικές δαπάνες της 
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ΕΕ, να εντοπίσουν ενδεχόμενα κανονιστικά εμπόδια και κίνητρα για την επένδυση 

στους ΣΒΑ και να διερευνήσουν τις δυνατότητες σύγκλισης και συνεργασίας μεταξύ 

δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων· 

11. συνιστά τα μέτρα που επιδιώκουν να στηρίξουν τη συνέχιση της ανάκαμψης να 

επικεντρωθούν στην παροχή επενδύσεων που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 

αποτελεσματική, χωρίς ορυκτά καύσιμα και βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, προς στήριξη της εγχώριας απασχόλησης και ζήτησης· 

12. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών θα αυξήσουν την παραγωγικότητα σε 

ολόκληρη την οικονομία, μειώνοντας παράλληλα το εξωτερικό κόστος και τις 

εξωτερικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει τις ευκαιρίες να στηριχθεί η μετάβαση σε μια 

κυκλική οικονομία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμες υπηρεσίες, 

σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

νέων, πιο βιώσιμων προϊόντων· 

13. πιστεύει ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Επιτροπή θα 

πρέπει να προτείνει νέες πολιτικές και νέα κίνητρα για να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

καταργήσουν σταδιακά, με γρήγορους ρυθμούς, τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα 

μέχρι το 2020, καθώς αποτελούν ένα από τα πλέον πιεστικά εμπόδια για την επίτευξη 

των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την επίτευξη 

των στόχων της ΕΕ για το 2020 και των ΣΒΑ· 

14. επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των άλλων επιζήμιων για το 

περιβάλλον επιδοτήσεων έως το 2020 και για μετατόπιση της φορολογικής 

επιβάρυνσης από την εργασία προς τη περιβαλλοντική φορολογία· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την 

ανάπτυξη στο Γκέτεμποργκ, που βασίζεται σε είκοσι αρχές, μεταξύ των οποίων και η 

κατοχύρωση της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά το δικαίωμα προσιτής 

πρόσβασης σε προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας· 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την 

ανάπτυξη, τη μεταρρύθμιση και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών με 

αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, μεταξύ άλλων, 

με την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·  

17. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη δικτυακή πύλη για την 

προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, η οποία παρέχει 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την προαγωγή της 

υγείας και της ευεξίας και αποτελεί σημαντική πηγή σαφών και αξιόπιστων 

πληροφοριών για τους πολίτες· τονίζει ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να 

είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων που πάσχουν από δυσλεξία ή άλλες τέτοιες δυσκολίες· 

18. τονίζει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας, την ανάγκη να δημιουργηθεί με αποτελεσματικό τρόπο ένα απόθεμα 
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πόρων πολιτικής προστασίας για την αντίδραση της ΕΕ σε θέματα πολιτικής 

προστασίας, συμπληρωματικό προς τους εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή ικανότητα κοινής αντίδρασης σε καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές 

και οι σεισμοί· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συνεργασία όσον 

αφορά τον εκ των προτέρων προγραμματισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την 

αντιμετώπιση καταστροφών, μεταξύ άλλων, με την καταγραφή των πόρων των κρατών 

μελών, την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη βελτίωση του σχεδιασμού της 

διαχείρισης κινδύνων· 

19. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης 

καταστροφών και της ετοιμότητας, όπως η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το ταμείο 

αλληλεγγύης, η περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και οι πολιτικές για την έρευνα και 

την καινοτομία· 

20. τονίζει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η ξηρασία σε χώρες της νότιας 

Ευρώπης, οι τυφώνες και οι καταστροφικές πλημμύρες απαιτούν πιο φιλόδοξη 

προσέγγιση από τα υπογράφοντα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί· 

21. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πραγματικά βιώσιμη στρατηγική για τη 

διαχείριση και την προστασία των δασών ώστε να συνεισφέρει στην καταπολέμηση των 

συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας την έμφαση στον χαρακτηρισμό 

«βιώσιμη» και πρόσθετη έμφαση στα είδη των δένδρων που αναπτύσσονται σε αυτά τα 

δάση· καλεί επί πλέον την Επιτροπή να υλοποιήσει και να παράσχει κίνητρα για ένα 

σχέδιο με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης θάμνων και δένδρων κατά μήκος της 

όχθης ρεμάτων και ποταμών, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό να αμβλύνεται ο 

αντίκτυπος παρατεταμένων ισχυρών βροχοπτώσεων· 

22. ζητεί μεγαλύτερη και διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και 

αυξημένη συμμετοχή των υπουργών Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου σε επίπεδο Συμβουλίου. 
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προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 
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Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης τα 

τελευταία 18 τρίμηνα, καθώς τα κράτη μέλη παρουσιάζουν θετική και σταθερή 

ανάπτυξη, ενώ καταγράφονται τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας από την έναρξη της 

κρίσης· τονίζει ωστόσο ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα του δείκτη 

ευημερίας του ΟΟΣΑ, υπάρχουν σαφείς και μεγάλες διαφορές μεταξύ κοινωνιών και 

μεταξύ ατόμων ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης, το εισόδημα, την περιουσία, την 

ηλικία και τον τόπο γέννησης· σημειώνει ότι οι ανισότητες αυτές, ιδίως η μακροχρόνια 

ανεργία και η ανεργία των νέων, καθώς και τα επίπεδα φτώχιας, παραμένουν σε 

επίπεδα κρίσης σε ορισμένες περιοχές οι οποίες εξακολουθούν να καταγράφουν αργούς 

ρυθμούς ανάκαμψης· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της 

διαρθρωτικής ανεργίας και στις αλγεινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

επιπτώσεις της· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άτομα κάτω των 25 

ετών πλήττονται περισσότερο και είναι κατά 60 % πιο πιθανό να μείνουν εκτός της 

αγοράς εργασίας σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 25-54· υπογραμμίζει πόσο 

σημαντική είναι η παράταση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων για την 

περίοδο 2017-2020 και η αύξηση του προϋπολογισμού της κατά 1,2 δισεκατομμύρια 

EUR· 

2. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαία η προώθηση μεγαλύτερης σύγκλισης και 

ένταξης· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την υπάρχουσα δυναμική να 

στηριχθεί η συνέχιση της ανάκαμψης μέσω οικονομικής μεγέθυνσης, κοινωνικής 

σύγκλισης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εδαφικής συνοχής, και ότι 
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απομακρύνεται από τον δρόμο της λιτότητας που ακολουθούσε στο παρελθόν· 

υπογραμμίζει ότι, για να προωθήσει τη συνολική αρμονική ανάπτυξή της, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει και να επιδιώξει, στο σύνολό της, δράσεις που 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, 

αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στις διάφορες 

περιφέρειες και αντιμετωπίζουν την υστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, 

ειδικότερα δε των περιοχών χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης της ΕΕ 

(λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές)· τονίζει την ανάγκη για καθολικό ποιοτικό 

μετασχηματισμό του υφιστάμενου μείγματος πολιτικών, με προτεραιότητα στην 

επείγουσα εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να 

διατεθούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι στην πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά 

το 2020 και καλεί την Επιτροπή να καταθέσει αντίστοιχη πρόταση· σημειώνει ότι, για 

να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η οποία συνιστά μία από τις προϋποθέσεις για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη, απαιτούνται επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις 

νέες δεξιότητες· 

3. επικροτεί τον εξορθολογισμό και τη συνέπεια των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με την άνιση εφαρμογή τους σε 

διάφορους τομείς πολιτικής και διάφορες χώρες· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 

υποστηριχθούν οι συνέργειες για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων της 

ΕΕ και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά και να 

συντονίσουν τη διαδικασία με σκοπό να εξασφαλίσουν στήριξη για την ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και για την τόνωση των 

επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, και να αναγνωρίσουν τον 

υποστηρικτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη διαδικασία οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία 

ικανοτήτων και να απλουστευθεί περαιτέρω η χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, 

δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος των ΣΑΧ για το 2017 έθιγε ζητήματα διοικητικής 

ικανότητας· τονίζει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις 

ιδιαιτερότητες των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη για ευρύτερη συνέργεια ανάμεσα 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών με σκοπό 

να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) και 

να εφαρμοστούν οι ΣΑΧ· 

4. τονίζει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στη διαδικασία ανάκαμψης η πολιτική 

συνοχής, ως η κύρια πολιτική δημοσίων επενδύσεων και ανάπτυξης, η οποία 

ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη 

έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι, από το 2015 

έως το 2017, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής διατέθηκε χρηματοδότηση που 

ισοδυναμούσε με το 8,5 % των κρατικών κεφαλαιουχικών επενδύσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 41 % για τα 13 τελευταία 

κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά το 2004 και υπερβαίνει το 50 % για 7 κράτη 

μέλη· είναι της γνώμης ότι θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί σε παρόμοιο επίπεδο 

προϋπολογισμού στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο· θεωρεί, ωστόσο, 

ότι η σύνδεσή της με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την 

επίτευξη των στόχων της όπως ορίζονται στις Συνθήκες, περιλαμβανομένης της 

εδαφικής της διάστασης, ενώ η εν λόγω σύνδεση θα πρέπει να είναι ισόρροπη, να 

βελτιώνει την εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
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(ΕΔΕΤ) και να αυξάνει περαιτέρω το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δαπανών 

στον τομέα της συνοχής και τη συμβολή τους στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη που ευνοεί τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την κοινωνική 

ανάπτυξη· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι χρήσιμο να συμμετέχουν οι τοπικές 

περιφερειακές αρχές στον καθορισμό των παραμέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό των δραστηριοτήτων 

και των σχεδίων που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και να συνδέονται 

με τις ετήσιες ΣΑΧ και τις Ετήσιες Επισκοπήσεις της Ανάπτυξης (ΕΕΑ)· 

5. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να επισπευσθεί η εκτέλεση των ΕΔΕΤ, καθώς 

συνιστούν ένα εξαιρετικά κατάλληλο εργαλείο οικονομικής μεγέθυνσης, βιώσιμης 

ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, και συνεπώς παρέχουν σημαντική 

στήριξη στις εθνικές επενδυτικές πολιτικές και συμβάλλουν στις συναφείς 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ισχυρότερες δομές 

συντονισμού και προγραμματισμού, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και πιο 

αποδοτικές δημόσιες διοικήσεις, και να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση ώστε να 

καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική η αξιοποίησή τους· καλεί επίσης την 

Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη με όλα τα μέσα και τους πόρους που έχει στη 

διάθεσή της, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος των αποδεσμεύσεων, καθώς και οι 

καθυστερήσεις πληρωμών· 

6. επικροτεί την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

ως προς τη διάρκεια και το μέγεθός του έως το 2020 με στόχο την τόνωση των 

επενδύσεων, την ομαλή ροή της χρηματοδότησης και τη διαβεβαίωση των φορέων 

υλοποίησης έργων ότι μπορούν να συνεχίσουν τον σχεδιασμό έργων μετά την αρχική 

περίοδο της επένδυσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματικότητα και 

συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και 

με τα οριζόντια κοινοτικά προγράμματα, με παράλληλη διατήρηση των ΕΔΕΤ ως 

κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ· επιμένει ότι η εκτέλεση του ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

είναι εδαφικά ισόρροπη, ώστε να συμβάλλει στην αρμονική ανάπτυξη της ΕΕ και να 

αποτρέπει την περαιτέρω ενίσχυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, των 

περιφερειών και των ανθρώπων· υπενθυμίζει ότι τα έργα που υπάγονται στο επεκταθέν 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να αντεπεξέρχονται σε καταστάσεις μη ικανοποιητικού 

επιπέδου επενδύσεων και σε κενά της αγοράς· ζητεί να επανεξισορροπηθεί η εδαφική 

κατανομή των επενδύσεων και να ενισχυθεί η απορρόφησή τους στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι στο πλαίσιο αυτό υφίσταται 

μεγαλύτερη ανάγκη να διευκολυνθεί ο συνδυασμός του ΕΤΣΕ με άλλες πηγές 

χρηματοδότησης της ΕΕ· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

(SRSP), μέσω του οποίου παρέχεται στα κράτη μέλη βοήθεια προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες καθενός όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών τους, με σκοπό την 

ενίσχυση της συνοχής, την έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και την 

αξιοποίηση των ταμείων της ΕΕ με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο· 

επισημαίνει ότι, όπως καταδεικνύεται εκ πείρας, πολλά κράτη μέλη έχουν αιτηθεί 

στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος και ότι οι αιτήσεις στήριξης κατανέμονται σε 

όλους τους τομείς υποστηρικτικής δράσης· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη 

διαφάνεια σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος στην ετήσια έκθεση 

παρακολούθησης που αφορά συγκεκριμένα αποτελέσματα επιμέρους έργων· τονίζει, 
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στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν 

συναφείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και να 

εξαλειφθεί η γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τις τρέχουσες επενδύσεις, με στόχο να 

βελτιωθεί η εκτέλεση των ΕΔΕΤ, καθώς και το επιχειρηματικό και το επενδυτικό 

περιβάλλον· 

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει ασφάλεια ως προς τους πόρους για τη 

χρηματοδότηση του SRSP μετά το 2020,·οι οποίοι δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουν από 

τις επιδιώξεις και τους στόχους των ΕΔΕΤ· 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής  

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια 

επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

(2017/2226(INI)) 

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 

της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική 

διακυβέρνηση, αντί να περιορίζεται στον 

στόχο της μεγέθυνσης του ΑΕγχΠ, θα 

πρέπει πλέον να επικεντρωθεί στην 

ευημερία και τη σύγκλιση με υψηλά 

ελάχιστα πρότυπα για την ισότητα των 

φύλων· θεωρεί ότι η νέα χάραξη 

οικονομικής πολιτικής με στόχο την 

ευημερία θα πρέπει να βασίζεται σε ένα 
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«μαγικό πολύγωνο» που αποτελείται από 

δίκαια κατανεμημένη υλική ευημερία, 

ποιότητα ζωής, οικονομική σταθερότητα, 

σταθερότητα των τιμών, πλήρη 

απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις 

εργασίας, οικολογική βιωσιμότητα, 

σταθερή δραστηριότητα του δημόσιου 

τομέα και ισορροπημένες εξωτερικές 

οικονομικές σχέσεις· 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6 α. επισημαίνει ότι πραγματοποιούνται 

τακτικά συζητήσεις περί έξυπνης 

κατανομής των δημόσιων δαπανών και 

των πολιτικών προτεραιοτήτων σε 

επίπεδο προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι 

μια τέτοια κρίσιμη αξιολόγηση είναι 

απαραίτητη για να βελτιώνεται η 

ποιότητα των προϋπολογισμών των 

κρατών μελών μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα και για να αποφεύγονται 

οι γραμμικές περικοπές στον 

προϋπολογισμό που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ειδικότερα τις γυναίκες, 

μεταξύ άλλων· 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. είναι της άποψης ότι η βελτίωση της 

διάρθρωσης και της ποιότητας των 

κρατικών προϋπολογισμών είναι 

καθοριστική για την εξασφάλιση 

συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες της ΕΕ και για τη δυνατότητα 



 

PE615.386v02-00 32/40 RR\1147201EL.docx 

EL 

χρηματοδότησης των απαραίτητων 

δαπανών, για παράδειγμα σε σχέση με τα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα 

οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις 

γυναίκες, για τη δημιουργία 

αποθεματικών για απρόβλεπτες ανάγκες 

και, τέλος, για τη χρηματοδότηση 

δευτερευουσών δαπανών· 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. επισημαίνει την ανάγκη για εις βάθος 

ανάλυση και πληρέστερη αξιολόγηση των 

κοινωνικών δεικτών στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την 

Επιτροπή να προσθέσει περισσότερους 

κοινωνικούς δείκτες που θα πρέπει να 

τεθούν σε ισότιμη βάση με τους 

οικονομικούς δείκτες· 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχίες 

για την απουσία της διάστασης του φύλου 

και σχετικών δεικτών από το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο και ζητεί ευρύτερη 

ενσωμάτωση της διάστασης της 

ισότητας των φύλων κατά την κατάρτιση 

των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, των 

προγραμμάτων σύγκλισης και των 

εθνικών προγραμμάτων 

μεταρρυθμίσεων· τονίζει την ανάγκη 

παρακολούθησης της κοινωνικής 

προόδου και της προόδου στα θέματα 

ισότητας των φύλων, καθώς και τον 
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αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων σε βάθος 

χρόνου· ζητεί, ως εκ τούτου, τη χρήση 

δεδομένων κατά φύλο, τον υπολογισμό 

νέων δεικτών και την ενσωμάτωση νέων 

πληροφοριών για καθέναν από τους πέντε 

πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», περιλαμβανομένων των 

στόχων για την έρευνα και την ανάπτυξη 

(R&D)και για την ενέργεια, με σκοπό την 

παρακολούθηση της προόδου και την 

ανάδειξη διαφορών μεταξύ των φύλων· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7γ. ζητεί αύξηση των κατώτατων μισθών, 

μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια και 

διεξαγωγή ελέγχων των αμοιβών σε 

επίπεδο επιχείρησης, με σκοπό να 

εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για την ίδια 

εργασία σε όλους τους τομείς και όλα τα 

επαγγέλματα· καλεί, επιπλέον, τα κράτη 

μέλη να πάψουν να εγείρουν εμπόδια στην 

έγκριση της οδηγίας για τις γυναίκες σε 

διοικητικές θέσεις· υπογραμμίζει, επίσης, 

ότι είναι σημαντικό να καταβάλλονται 

προσπάθειες για αποτελεσματικότερο 

πλαίσιο εξισορρόπησης μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 

ώστε να καταστεί δυνατό για όλους τους 

άνδρες και όλες τις γυναίκες να 

συνδυάζουν την ιδιωτική και την 

επαγγελματική ζωή τους· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 δ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7δ. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να δοθεί 

προτεραιότητα στα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, που πλήττουν 

πρωτίστως τις γυναίκες, καθώς και στη 

βιώσιμη απασχόληση και στις ποιοτικές 

θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις και τις 

ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που 

εξασφαλίζουν κοινωνική ένταξη, ιδίως 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

υγείας, της παιδικής μέριμνας, της 

φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων, των 

δημόσιων μεταφορών και των 

κοινωνικών υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7ε. ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο η δεύτερη αρχή του 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 

δηλαδή ότι η ίση μεταχείριση και οι ίσες 

ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών 

πρέπει να διασφαλίζονται και να 

προωθούνται σε όλους τους τομείς, 

μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους 

όρους εργασίας και τη σταδιοδρομία, και 

ότι γυναίκες και άνδρες έχουν δικαίωμα 

σε ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση ψηφίσματος 

Paragraph 16 a (new) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16 α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

σημαντικές ανισότητες που εξακολουθούν 

να υπάρχουν και για τον διαχωρισμό στην 

αγορά εργασίας που παραμένει υψηλός σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

παράγοντες που συμβάλλουν στις 

διαφορές ανάμεσα στα φύλα, μεταξύ των 

οποίων σημαντικά χάσματα στις αμοιβές, 

τις συντάξεις και τον πλούτο, άνισες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

σύντομες σταδιοδρομίες για τις γυναίκες· 

τονίζει ότι, παρότι το ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών έχει φτάσει 

σε πρωτοφανές επίπεδο, παραμένει 11 % 

χαμηλότερο από αυτό των ανδρών· 

υπογραμμίζει ότι η διαφορά στα ποσοστά 

απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη για 

τις μητέρες και τις γυναίκες που έχουν 

ευθύνες παροχής φροντίδας· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16 β. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

βαθμό στον οποίο οι γυναίκες πλήττονται 

από τις πολιτικές λιτότητας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το 

γεγονός ότι οι γυναίκες πλήττονται 

περισσότερο μακροπρόθεσμα από τις 

περικοπές των δημοσίων δαπανών, τις 

αναδιανομές στις πολιτικές 

εξισορρόπησης επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής και τις περικοπές στα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16 γ. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να 

είναι μεγάλες οι διακρίσεις λόγω φύλου, 

όπως καταδεικνύεται από το μισθολογικό 

χάσμα λόγω φύλου και το χάσμα στα 

ποσοστά απασχόλησης ανδρών και 

γυναικών, δεδομένου ότι οι μέσες 

ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των 

ανδρών εργαζομένων είναι περίπου 16 % 

υψηλότερες από αυτές των γυναικών 

εργαζομένων· τονίζει ότι αυτό οφείλεται 

στην υποεκπροσώπηση των γυναικών 

στους καλά αμειβόμενους τομείς, στις 

διακρίσεις στην αγορά εργασίας και στο 

υψηλό ποσοστό των μερικώς 

απασχολούμενων γυναικών· τονίζει ότι 

απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για να 

περιοριστεί το χάσμα στους εν λόγω 

τομείς· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 

αυτό, να συμπεριλάβει στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» έναν πυλώνα για την 

ισότητα των φύλων και έναν γενικό στόχο 

για την ισότητα των φύλων· προτρέπει τα 

κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 

τους για την εξάλειψη του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και να 

προωθήσουν πιο ενεργά τη συμμετοχή 

των γυναικών στην αγορά εργασίας· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. καλεί τους αρμόδιους Επιτρόπους να 

συζητούν σε ετήσια βάση με την 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων τις πτυχές της 
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ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που 

συνδέονται με τα θέματα φύλου· 
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