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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 

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

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 

1,4% το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 

9,5%, έναντι 10,2% τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πρόσφατες 

βελτιώσεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν έχουν ακόμη επανέλθει στα προ της κρίσης 

επίπεδα·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,2% το 2016 στην 

ΕΕ-28, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας 234,2 

εκατομμύρια άτομα, ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ1· ωστόσο, ο 

σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από την οικονομική 

ανάπτυξη κρύβει προκλήσεις όπως η ατελής ανάκαμψη σε σχέση με τις 

πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας και η μικρή αύξηση της παραγωγικότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί, αν δεν εξαλειφθούν, να έχουν 

μακροπρόθεσμα αρνητικό αντίκτυπο στις πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης και στην 

κοινωνική συνοχή στην ΕΕ2· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι σε γενικές 

γραμμές χαμηλότερα: το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην ΕΕ-28 

ανερχόταν σε 75,9% έναντι 64,3% για τις γυναίκες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας των νέων στη ζώνη 

του ευρώ ήταν 19,4%, έναντι 21,3% τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

επίπεδο της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλό· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το ποσοστό των ΕΕΑΚ παρέμεινε υψηλό, στη δε 

ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών ανήλθε σε 14,8%, που αντιστοιχεί σε 14 εκατομμύρια νέους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑΚ εκτιμάται πως κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισεκατομμύρια 

ευρώ (1,21% του ΑΕγχΠ) ετησίως σε επιδόματα, διαφυγόντα κέρδη και φόρους3, ενώ το 

συνολικό εκτιμώμενο κόστος της θέσπισης συστημάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στη 

ζώνη του ευρώ είναι 21 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήτοι 0,22% του ΑΕγχΠ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων» είναι αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό στο οποίο 

θα προστεθεί άλλο ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 

την περίοδο 2017 - -2020· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ-28 μειώθηκε μεν από 5% το 

2014 σε 4% το 2016, αλλά παραμένει ανησυχητική, δεδομένου ότι αντιστοιχεί σχεδόν 

στο ήμισυ της συνολικής ανεργίας· επισημαίνει με ανησυχία ότι το ποσοστό της 

μακροχρόνιας ανεργίας ανήλθε σε 2,5% το 2016, παραμένοντας κατά 1% υψηλότερο σε 

σχέση με το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες 

                                                 
1 Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Ετήσια επισκόπηση 2017, σ. 47 
2 Όπως ανωτέρω, σ. 46. 
3 Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), 

σχετικά με την απασχόληση των νέων. 
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ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας και το 

εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να συρρικνώνονται, ιδίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής 

γεννητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχολησιμότητα των γυναικών σε 

συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο 

προσφέρουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και να 

ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους του «Ευρώπη 2020» αφορά τη 

μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν υπό 

συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια μειώνεται, δεδομένου ότι το 2015 αντιμετώπιζαν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 4,8 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι από 

ό,τι το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός, του 2015, εξακολουθεί να είναι 

υψηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό του 2008, κατά 1,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το 2012 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 32,2 

εκατομμύρια λιγότερα άτομα με αναπηρία από ό,τι το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

2013 στην ΕΕ-28 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 26,5 

εκατομμύρια παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει απαράδεκτα 

υψηλό, 23,7%, σε ορισμένες χώρες δε παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, επιπλέον, η ενεργειακή ένδεια εξακολουθεί να είναι τόσο σε τόσο υψηλά 

επίπεδα ώστε να οδηγεί το 11% του πληθυσμού της ΕΕ σε έναν κύκλο οικονομικής 

μειονεξίας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στα περισσότερα κράτη μέλη παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα και ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ για το 2016 έμεινε στο 2% το 2016 (ενώ η 

παγκόσμια ανάπτυξη –εκτός ΕΕ– αναμένεται να ανέλθει στο 3,7% φέτος και στο 3,9% το 

2018, από το 3,2% το 2016) παρά κάποιες θετικές προσωρινές πτυχές, όπως οι χαμηλές 

τιμές του πετρελαίου, τα χαμηλά επιτόκια πίστωσης και οι αντισυμβατικές νομισματικές 

πολιτικές, γεγονός που δείχνει κατά συνέπεια ότι η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα για 

να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη προκειμένου να γίνει 

μεσοπρόθεσμα πιο βιώσιμη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή1, για την ενίσχυση της 

σύγκλισης εντός των χωρών και της ΕΕ είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ισχυρότερη και 

βιωσιμότερη ανάπτυξη για περισσότερους· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες και οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας αποκαλύπτουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αν και οι διαφορές αυτές μειώνονται· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ επηρεάζουν επίσης 

σημαντικά τις οικονομίες των άλλων κρατών μελών· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, που αναδεικνύονται σε 

                                                 
1 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2017, με τίτλο «Εαρινή Δέσμη Μέτρων για το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο 2017: Η Επιτροπή εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις». 
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διασυνοριακά προβλήματα, πλήττουν όλα τα κράτη μέλη και υπονομεύουν τις 

οικονομικές επιδόσεις της ΕΕ, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών 

θεσμών· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας 

λόγω της ψηφιακής επανάστασης στην αγορά εργασίας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες, αποτελούν βασικό εργαλείο 

για την ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, καθώς και 

της παραγωγικότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας· 

1. θεωρεί ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την εξισορρόπηση της οικονομικής και 

της κοινωνικής διάστασης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για την 

προώθηση κοινωνικά και οικονομικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που να 

μειώνουν τις ανισότητες και να προωθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας οι οποίες να 

οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικές επενδύσεις· 

υποστηρίζει τη χρήση του πίνακα κοινωνικών επιδόσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· ζητεί μεγαλύτερη εστίαση των συστάσεων χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) στις 

διαρθρωτικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας· 

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι τρεις νέοι κομβικοί δείκτες απασχόλησης να 

τοποθετηθούν επί ίσοις όροις με τους υφιστάμενους οικονομικούς δείκτες, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες θα αξιολογούνται καλύτερα και οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα καταστούν πιο αποτελεσματικές· προτείνει την 

καθιέρωση μιας μη τιμωρητικής διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών στην κατάρτιση 

των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο 

κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των 

δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· επισημαίνει ότι η ανισότητα έχει 

αυξηθεί σε περίπου δέκα κράτη μέλη και αποτελεί μία από τις κύριες 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στην ΕΕ1· 

3. τονίζει το γεγονός ότι οι οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να 

βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη και στην κοινωνική δικαιοσύνη· υπογραμμίζει 

ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη συνεχή στήριξη για 

κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να 

ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή, να προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και 

να βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών· 

4. θεωρεί ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων κοινωνικών προκλήσεων αλλά και των αναδυόμενων, 

για μια πιο αποδοτική οικονομία και μια κοινωνικά συνεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση· 

αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου των 

ευρωπαϊκών πολιτικών· 

5. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων, που παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην ΕΕ, και να 

συνεχίσει να χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI) και 

μετά το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), βελτιώνοντας 

                                                 
1 Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017, σ. 47 
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ταυτόχρονα τη λειτουργία και την εφαρμογή της και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα 

πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 

απασχόληση των νέων και την χρήση της YEI· καλεί τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις 

συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διασφαλίσουν την πλήρη 

προσβασιμότητα της Εγγύησης για τη Νεολαία· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις 

μεταφορές πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαμείο (ΕΚΤ), 

συμπεριλαμβανομένης της YEI, προς το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο θα 

έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτηθεί από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ· επισημαίνει την ανάγκη 

για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της δημιουργούμενης απασχόλησης· τονίζει ότι η 

χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των 

εθνικών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας· 

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να 

ενισχυθεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τονίζει τη σημασία τους για τη 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις νέες γυναίκες και τα κορίτσια, που μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια που 

σχετίζονται με το φύλο όταν αναζητούν ποιοτική απασχόληση, μετεκπαίδευση, μαθητεία 

ή πρακτική άσκηση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία 

απευθύνονται και στους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία 

φτώχεια· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις προτάσεις που περιέχονται στη σύσταση του 

Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην 

αγορά εργασίας1· 

8. πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθουν το εύρος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 

των ενεργών και βιώσιμων πολιτικών για την αγορά εργασίας με κατάλληλη και επαρκή 

χρηματοδότηση και με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, των εργοδοτών, των 

εργαζομένων, της υγείας και των καταναλωτών· θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων· τονίζει τη σημασία της αύξησης των δημόσιων 

επενδύσεων και της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομικοκοινωνική 

ανάπτυξη· 

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει παραβλέψει την 

κοινωνική οικονομία στη δέσμη αξιολογήσεων/συστάσεών της· επισημαίνει ότι ο 

συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν 

πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το 

2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή 

των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας μέσω ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για 

την κοινωνική οικονομία· θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη αναγνώρισης καθιστά δυσκολότερη 

την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 

ευρωπαϊκού καθεστώτος για τις ενώσεις, τα ιδρύματα και τα ταμεία αλληλασφάλισης· 

10. υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ο κοινωνικός διάλογος, η 

συλλογική διαπραγμάτευση και η θέση των εργαζομένων στα συστήματα καθορισμού 

των μισθών, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 

συνθηκών εργασίας· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά 

                                                 
1 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1. 
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πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επανεξισορρόπηση των 

οικονομιών, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων 

σε ικανότητες· τονίζει ότι το ενωσιακό δίκαιο πρέπει να σέβεται τα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα και ελευθερίες, να είναι σύμφωνο με τις συλλογικές συμβάσεις κατά τις 

πρακτικές των κρατών μελών και να παγιώνει την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 

την εργασία· 

11. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει ανακάμψει αρκετά ώστε να εξασφαλίζει 

απασχόληση σε όλους τους αιτούντες εργασία και στους ανέργους· τονίζει ότι 

παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω, μεταξύ άλλων, δημόσιων 

επενδύσεων, η μεγαλύτερη δυνατή ένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας 

μέσω προσαρμοσμένων κατά περίπτωση μέτρων ωφελεί το άτομο, σταθεροποιεί την 

κοινωνική ασφάλεια και στηρίζει την οικονομία· 

12. καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υποβάλλοντας φιλόδοξες προτάσεις για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και με την πλήρη δέσμευση στους κοινωνικούς στόχους των Συνθηκών, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όλων και να 

προσφέρονται καλές ευκαιρίες σε όλους· 

13. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, 

ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και να καταργήσουν τη 

νομοθεσία που προκαλεί υπερβολική γραφειοκρατία, ώστε να ενισχυθούν η ανάπτυξη 

και η απασχόληση· 

14. εφιστά την προσοχή στη διαρκή μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη 

διεύρυνση των μισθολογικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, και στην αύξηση των 

φτωχών εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι τόσο στην Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΟΗΕ, 1919) όσο και στο 

καταστατικό της ΔΟΕ, του 1919, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αποδοχές που να 

εξασφαλίζουν στους εργαζομένους αξιοπρεπή διαβίωση, και ότι όλες οι διακηρύξεις για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα συμφωνούν ότι οι αποδοχές πρέπει να επαρκούν για την 

υποστήριξη μιας οικογένειας· 

15. τονίζει ότι οι μισθοί πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να καλύπτουν τις 

προσωπικές ανάγκες τους και τις ανάγκες των οικογενειών τους, και ότι κάθε 

εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αμείβεται με μισθό που να 

εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και να μην καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες σε 

τρόφιμα, στέγη, και ρουχισμό, αλλά να αρκεί επίσης για μέριμνα υγείας, εκπαίδευση, 

μετακινήσεις, αναψυχή και μερικές αποταμιεύσεις για απρόβλεπτα γεγονότα, όπως 

ασθένειες και ατυχήματα· τονίζει ότι αυτό είναι το πρότυπο αξιοπρεπούς βιοτικού 

επιπέδου που θα πρέπει να εξασφαλίζουν οι μισθοί στους εργαζομένους και τις 

οικογένειές τους στην ΕΕ· 

16. ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για τον προσδιορισμό των στοιχείων που 

θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και τρόπους μέτρησής του, 

προκειμένου να καθιερώσει ένα εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους και 

να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα· 
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17 υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς αποδοχές είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την 

κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας και ενός 

παραγωγικού εργατικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε 

εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και το κλείσιμο 

της ψαλίδας των μισθών· 

18. επισημαίνει τη διαρκή ανάγκη για καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι 

απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η δικαιοσύνη των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι επαρκείς, βιώσιμες συντάξεις είναι 

καθολικό δικαίωμα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς και βιώσιμες 

συντάξεις, λαμβανομένης υπόψη της διαρκούς δημογραφικής μεταβολής· υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους 

συνταξιούχους επαρκές εισόδημα, πάνω από το όριο της φτώχειας, που να τους επιτρέπει 

να διατηρούν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να 

εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους 

άνδρες είναι να αυξηθούν το συνολικό ποσοστό απασχόλησης και ο αριθμός αξιοπρεπών 

θέσεων εργασίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας 

και απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

παραμένουν σημαντικές και έχουν αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες· 

τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και 

άλλων ενδεδειγμένων μέτρων, για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων· πιστεύει ότι οι 

μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της ηλικίας συνταξιοδότησης θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, 

την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον λόγο 

οικονομικής εξάρτησης· 

19. θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση 

των εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των 

αυτοαπασχολούμενων, που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επισφαλούς 

απασχόλησης, περιόδων ακούσιας ανεργίας και μείωσης του χρόνου εργασίας· 

20. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, στις ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και στις 

ανάγκες των γηρασκόντων ανδρών και γυναικών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων όσον 

αφορά τη μακροπρόθεσμη μέριμνα· 

21. εκφράζει τη λύπη του για τη διατήρηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος 

μεταξύ των φύλων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χαράξουν και να 

εφαρμόσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις για την 

ισότητα των φύλων, πολιτικές για την εξάλειψη των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν σε τακτική βάση 

χαρτογράφηση των μισθών ως συμπλήρωμα στις προσπάθειες αυτές· 

22. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ανεπαρκείς και ανεπαρκώς εστιασμένες επενδύσεις στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση, και ιδίως σε ψηφιακές δεξιότητες και σε 

προγραμματιστικές και άλλες δεξότητες που χρειάζονται οι αναπτυσσόμενοι τομείς, 
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όπως η πράσινη οικονομία, μπορεί να υπονομεύσει την ανταγωνιστική θέση της Ένωσης· 

καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 

πρακτικών και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της ανανέωσης των προσόντων και των αντίστοιχων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγραμμάτων σπουδών· επισημαίνει τη 

σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε ανεπίσημα και άτυπα 

μαθησιακά περιβάλλοντα· τονίζει επομένως τη σημασία της δημιουργίας ενός 

συστήματος επικύρωσης για ανεπίσημες και άτυπες μορφές γνώσης, ιδίως δε εκείνες που 

αποκτώνται με εθελοντικές δραστηριότητες· 

23. είναι της γνώμης ότι η βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και της αμοιβαίας 

αναγνώρισης προσόντων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και 

αναντιστοιχίες δεξιοτήτων· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν 

προκειμένω η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και οι περίοδοι 

μαθητείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο πρόβλεψης 

των αναγκών σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε 

αναπτυσσόμενους τομείς· πιστεύει ότι, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές 

ανάγκες σε δεξιότητες, καθίσταται αναγκαία η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 

φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα· 

24. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την 

ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας· καλεί τα 

κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια του 

Erasmus+ που είναι διαθέσιμα για μαθητείες, προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα 

και η ελκυστικότητα του συγκεκριμένου είδους κατάρτισης· ζητεί την καλύτερη 

εφαρμογή του κανονισμού του EURES· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ 

των δημόσιων διοικήσεων και των φορέων σε τοπικό επίπεδο και οι καλύτερες 

συνέργειες μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης θα αύξαναν την προβολή και τον 

αντίκτυπο των προγραμμάτων· 

25. θεωρεί ότι η προσβασιμότητα και η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να βελτιωθούν· 

υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών είναι να εξασφαλίζουν την οικονομικά 

προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση ανεξάρτητα από τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ· σημειώνει ότι απαιτούνται αυξημένες 

προσπάθειες σε πολλά κράτη μέλη για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, 

συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευκαιριών επαγγελματικής 

κατάρτισης· δίνει έμφαση στη διά βίου μάθηση, και για τις γυναίκες, δεδομένου ότι 

προσφέρει τη δυνατότητα επανεξειδίκευσης σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά 

εργασίας· ζητεί την περαιτέρω στοχευμένη προώθηση των κλάδων επιστήμης, 

τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) στα κορίτσια, προκειμένου να 

καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να καλυφθούν τα 

μακροχρόνια χάσματα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και 

τις συντάξεις· 

26. υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό το νωρίτερο δυνατόν στον 

κύκλο ζωής, προκειμένου να μειωθεί η ανισότητα και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη 

σε νεαρή ηλικία· ζητεί, συνεπώς, πρόσβαση σε ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία για όλα 

τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη καταπολέμησης των 
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στερεοτύπων από τη μικρότερη ηλικία στο σχολείο, μέσω της προαγωγής της ισότητας 

των φύλων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση σχετικά με την επένδυση στα παιδιά και να 

παρακολουθούν στενά την πρόοδό της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν και να καθιερώσουν πρωτοβουλίες, όπως μια εγγύηση για τα παιδιά, 

τοποθετώντας τα παιδιά στο επίκεντρο των υφιστάμενων πολιτικών ανακούφισης από τη 

φτώχεια· 

27. υπογραμμίζει ότι το μέλλον θα φέρει βαθιές αλλαγές στην αγορά εργασίας, ως απόρροια 

των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 

αναπτύξουν μέσα και συνεργατικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα μέσω 

προκαταρκτικής, αρχικής και διαρκούς κατάρτισης· 

28. ζητεί, για τούτο, και ως μέσο για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής, να διερευνηθούν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, 

μηχανισμοί ευελιξίας με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της τηλεργασίας και των 

ευέλικτων ωραρίων εργασίας· 

29. τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελεί κινητήρια 

δύναμη ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και μεγέθυνσης· 

30. επισημαίνει ότι η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η 

ενίσχυση της ισότητας των φύλων είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την υποστήριξη της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 

καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ο 

μετασχηματισμός και η προσαρμογή της αγοράς εργασίας και των συστημάτων 

πρόνοιας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στάδια της ζωής των γυναικών· 

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την εξισορρόπηση 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θεωρεί ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήμα 

προόδου για τη διασφάλιση του συμβιβασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής για άνδρες 

και γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά τους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και για 

τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, 

αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την άδεια 

μητρότητας· επιμένει ότι η εξασφάλιση κατάλληλης αμοιβής και ισχυρής κοινωνικής 

ασφάλισης και προστασίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη αυτών των 

στόχων· 

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μεταρρυθμιστικές πολιτικές και να 

επενδύσουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την υπέρβαση των στερεοτύπων σε 

σχέση με το φύλο και την προώθηση δικαιότερης κατανομής της φροντίδας και των 

οικιακών εργασιών, όπως επίσης να δώσουν έμφαση στο δικαίωμα και την ανάγκη να 

αναλαμβάνουν και οι άνδρες ευθύνες φροντίδας χωρίς να στιγματίζονται ή να τίθενται σε 

δυσμενή θέση· 

33. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προορατικές πολιτικές και κατάλληλες επενδύσεις 

κατάλληλα προσαρμοσμένες και σχεδιασμένες για την υποστήριξη των γυναικών και των 

ανδρών που εισέρχονται, επιστρέφουν, παραμένουν και εξελίσσονται στην αγορά 

εργασίας έπειτα από περιόδους άδειας για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια ή 
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την παροχή φροντίδας, μέσω της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· τονίζει, ιδίως, την ανάγκη να 

εξασφαλιστούν: η επάνοδος στην ίδια, σε ισοδύναμη ή σε παρόμοια θέση· η προστασία 

κατά της απόλυσης και της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείριση συνεπεία της εγκυμοσύνης· το 

δικαίωμα αίτησης ή λήψης άδειας για οικογενειακούς λόγους· και μια περίοδος 

προστασίας για τους επιστρέφοντες, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα 

επαναπροσαρμογής στη θέση εργασίας τους· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζονται αλλαγές στα ωράρια εργασίας ή/και στις συνήθεις διαδικασίες κατά την 

επιστροφή στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να δικαιολογείται η 

άρνηση από τον εργοδότη), και να προσφέρονται περίοδοι κατάρτισης· 

34. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προστασία από διακρίσεις και παράνομη απόλυση 

που σχετίζονται με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί, στο 

πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν πολιτικές για τη βελτίωση 

της επιβολής των μέτρων κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, αυξάνοντας μεταξύ 

άλλων την ευαισθητοποίηση επί των νομικών δικαιωμάτων για ίση μεταχείριση μέσω της 

διενέργειας ενημερωτικών εκστρατειών, της αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως και 

της ενίσχυσης των εθνικών φορέων ισότητας προκειμένου να διεξάγουν επίσημες 

έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας για θέματα ισότητας και να βοηθούν τα πιθανά θύματα 

διακρίσεων· 

35. θεωρεί ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα ενισχύσει το ΑΕγχΠ· 

καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές και να 

αυξήσουν τις επενδύσεις που στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση σε θέσεις υψηλής 

ποιότητας, ιδίως σε τομείς και θέσεις όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όπως οι 

STEM και οι τομείς της πράσινης οικονομίας, καθώς και οι ανώτερες διοικητικές θέσεις 

σε όλους τους τομείς· 

36. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων μέσω 

εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των 

εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι η ένταξη αυτή είναι αναγκαία, 

δεδομένων της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών αυτών και των αναγκών τους από 

άποψη εισοδηματικής επάρκειας, κατάλληλης στέγασης, δημόσιων μεταφορών, μέριμνας 

υγείας και παιδικής μέριμνας· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθούνται καλύτερα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο· 

37. τονίζει τη σημασία της κοινής κατανόησης των νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας 

και της συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων για το θέμα αυτό, προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας και συνεπώς να ενισχυθούν 

η απασχόληση και η βιώσιμη ανάπτυξη· 

38. ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων λόγω φύλου 

στα κράτη μέλη και για τη συνεχή στήριξη των καθορισμένων, τοπικά προσαρμοσμένων 

σχεδίων μείωσης των χασμάτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις 

αμοιβές και τις συντάξεις μέσω οικονομικών πολιτικών· 

39. ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει τον ρόλο που 

διαδραματίζουν τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη στην προσπάθεια 
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για τη μείωση της φτώχειας, ιδίως όταν συνδυάζονται με μέτρα κοινωνικής ένταξης, με 

τη συμμετοχή των δικαιούχων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εργαστούν για την 

προοδευτική καθιέρωση καθεστώτων ελάχιστου εισοδήματος που να μην είναι απλώς 

κατάλληλα αλλά να εξασφαλίζουν επίσης επαρκή κάλυψη και αποδοχή· θεωρεί ότι 

επαρκές ελάχιστο εισόδημα σημαίνει εισόδημα απαραίτητο για αξιοπρεπή διαβίωση και 

για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε όλη τη διάρκεια του βίου· επισημαίνει ότι για να 

είναι επαρκές το ελάχιστο εισόδημα πρέπει να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, 

προκειμένου να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων μη 

οικονομικών πτυχών όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση, η 

αξιοπρεπής στέγαση, οι ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές 

δραστηριότητες ή η συμμετοχή στα κοινά· 

40. ζητεί μια πιο αποτελεσματική, περισσότερο στοχευμένη και προσεκτικότερα ελεγχόμενη 

χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τις 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις σε 

ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης, 

και να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ένδεια, τα αυξανόμενα έξοδα διαβίωσης, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση στέγης και η ανεπαρκής ποιότητα των κατοικιών· 

41. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση ειδικών επενδυτικών 

προγραμμάτων για τις περιφέρειές τους στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας, ανεργίας των 

νέων και μακροχρόνιας ανεργίας υπερβαίνουν το 30%· 

42. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμης 

συστάσεων που εξέδωσε, δεν έλαβε υπόψη το αίτημα του Κοινοβουλίου για ενίσχυση 

της εφαρμογής του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, ιδίως μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων 

για την ενίσχυση της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην 

ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτές οι περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς 

καθώς και ποσοστά ανεργίας πάνω από 30%· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν 

διαφοροποιημένα μέτρα και προγράμματα για τη μείωση των ασυμμετριών στις περιοχές 

αυτές, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κοινωνική συνοχή στην ΕΕ· 

43. καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει το προσεχές Εαρινό Συμβούλιο σε κοινωνικές 

επενδύσεις στους τομείς όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα αποφέρουν κοινωνικά 

και οικονομικά οφέλη (π.χ. προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, 

οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση, και υγειονομική περίθαλψη)· 

44. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι είναι λίγες οι πιθανότητες, η θέση που 

θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια να επηρεάσει τις υπό συζήτηση ΣΑΧ· ζητεί 

μια ημερήσια διάταξη στην οποία η θέση του Κοινοβουλίου να τοποθετείται υψηλότερα 

και να λαμβάνεται υπόψη πριν λάβει απόφαση το Συμβούλιο· ζητεί την ενίσχυση του 

ρόλου του Συμβουλίου EPSCO στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

45. ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης 

μεταναστών και ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στην αγορά 

εργασίας. 
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