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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι οι αποτελεσματικές και προσεκτικά εξετασθείσες κοινωνικές πολιτικές 
και πολιτικές απασχόλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές και 
δημογραφικές προκλήσεις, τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση, 
καθώς και εκείνες που προκύπτουν από τη δέσμευση της Ένωσης για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, και ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από καλά 
στοχευμένες επενδυτικές στρατηγικές και θα πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι ο βασικός παράγοντας 
για την ποιοτική απασχόληση, τη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής·

2. χαιρετίζει τις εξελίξεις πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων κατά τη διάρκεια της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά τονίζει ότι 
οι πρωτοβουλίες πολιτικής χρειάζονται κατάλληλη, επαρκή και έγκαιρη 
χρηματοδότηση για να καταστούν λειτουργικές·

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
απασχόλησης, οι οποίοι φαίνεται να είναι εφικτοί όσον αφορά τον στόχο για το 
ποσοστό απασχόλησης, αλλά απέχουν πολύ από την επίτευξη όσον αφορά τον στόχο 
της μείωσης του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας·

4. τονίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να ευθυγραμμιστεί σταδιακά ο στρατηγικός 
προσανατολισμός των ενωσιακών πολιτικών και προγραμμάτων με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και με τις κοινωνικές αρχές που περιγράφονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), ο οποίος θα πρέπει να 
ενσωματωθεί πλήρως στις διατάξεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης 
και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

5. τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις πολιτικής και 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και για το 
συχνά παραμελημένο ζήτημα της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρίες·

6. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για τα 
προγράμματα και τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, στη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής 
σύγκλισης, ιδίως δε όταν απευθύνονται στα πλέον μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας·
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7. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να λάβουν τα προγράμματα αυτά και οι πρωτοβουλίες 
επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης το 2020 και ωσότου τεθεί σε ισχύ η επόμενη φάση 
προγραμματισμού του ΠΔΠ·

8. απορρίπτει, ως εκ τούτου, περικοπές στον δημοσιονομικό προγραμματισμό για τις 
γραμμές 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 
και 13 08 01·

9. υπενθυμίζει, επίσης, ότι πρέπει να εξευρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών για να επιτευχθεί η 
πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού αυτών των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών·

10. τονίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα έχει σημαντικά θετικό 
αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την υγεία και την ευημερία τους, στην ποιότητα των 
θέσεων εργασίας και στο επίπεδο των μισθών· τονίζει, επιπλέον, ότι τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού για την υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου στην Ένωση είναι 
πρωταρχικής σημασίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, για 
παράδειγμα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την υλοποίηση του ΕΠΚΔ· ως εκ 
τούτου, ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις που συνδέονται με τις εργασιακές σχέσεις και 
τον κοινωνικό διάλογο·

11. τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της ιεράρχησης των 
προτεραιοτήτων κατά την επίτευξη πραγματικής οικονομικής αποδοτικότητας για τους 
πολίτες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στη χάραξη 
πολιτικής βάσει στοιχείων και της ιδιαίτερης προσοχής στις κοινωνικές, περιφερειακές 
και εδαφικές ανισότητες·

12. πιστεύει ότι η αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις μελλοντικές δαπάνες· τονίζει ότι η ενωσιακή 
χρηματοδότηση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει ένα πρότυπο κατάρτισης 
του δημόσιου προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε 
κονδύλιο του προϋπολογισμού συνοδεύεται από μετρήσιμους στόχους και αποδόσεις· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της λογοδοσίας και της διαφάνειας για 
τους φορείς που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση·

13. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του προγράμματος για την απασχόληση 
και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) και επαναλαμβάνει ότι τα εν λόγω ταμεία θα πρέπει να 
δημιουργήσουν συνέργειες που θα συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών αποκλίσεων 
και ανισοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι στο μεταξύ καμία ομάδα-στόχος δεν θα 
μείνει πίσω· προειδοποιεί ότι τυχόν περικοπές του προϋπολογισμού για τους τομείς 
αυτούς μπορούν να δυσχεράνουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών και 
την επίτευξη των στόχων τους·

14. στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι πρέπει να συνυπολογίζονται οι συνθήκες στα μικρά κράτη 
μέλη και στις απομακρυσμένες περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ)· τονίζει, ειδικότερα, ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (που διαθέτουν 
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περιορισμένους διοικητικούς πόρους και περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη λόγω του 
ειδικού καθεστώτος και του μεγέθους τους) σε κονδύλια· πιστεύει ιδίως ότι το ΕΤΠ 
πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των μικρών αγορών εργασίας και των 
αγορών των μικρών κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις εφαρμογές που συνδέονται με 
τις ΜΜΕ, και όταν οι απολύσεις και η μετατόπιση θέσεων εργασίας έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στα ποσοστά απασχόλησης και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία·

15. επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των ταμείων 
και προγραμμάτων θα πρέπει πάντοτε να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους και ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές 
δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα συνολικά ανώτατα όρια του προϋπολογισμού· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας ουσιαστικής νοοτροπίας 
«προσανατολισμού στα αποτελέσματα» που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των κονδυλίων, στην ανάλυση των λόγων που οδηγούν σε προγράμματα χαμηλών 
επιδόσεων και στην προώθηση μέτρων βελτίωσης·

16. αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να 
καταστούν πιο διαφανείς και προσβάσιμες οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση των 
κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2020·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφήσουν το αναγκαίο περιθώριο ευελιξίας 
κατά την υλοποίηση των ενωσιακών προγραμμάτων για το 2020, ειδικότερα όσον 
αφορά το ΕΤΠ, ώστε να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος που θα έχει η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε εργαζόμενους και οντότητες με έδρα στα 
κράτη μέλη· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για την 
τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος ΕΤΠ ώστε να 
καταστεί δυνατή η παροχή στήριξης σε εργαζόμενους που απολύονται συνεπεία 
διαταραχών λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

18. αναγνωρίζει την επικείμενη συγχώνευση του τρέχοντος ΕΚΤ, της ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ, του 
EaSI και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Υγεία στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ από το 
2021· επαναλαμβάνει τη θέση του όσον αφορά την αύξηση του ΕΚΤ+ σε 
120 457 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δημοσιονομικά 
κονδύλια κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα ποσά του ΕΚΤ+ και 
οι υποτομείς των προαναφερθέντων προγραμμάτων με τα τρέχοντα κονδύλια· 
απορρίπτει τη σημαντική μείωση (κατά 5 εκατ. EUR) που πρότεινε το Συμβούλιο για 
τον άξονα PROGRESS του EaSI για το 2020 και συνιστά να είναι ο προϋπολογισμός 
του τουλάχιστον ίσος με αυτόν που προτείνει η Επιτροπή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
όλες οι αναθεωρήσεις της νομοθεσίας και του προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζονται 
σε στοιχεία και στην κατανόηση των επιπτώσεών τους, να συνάδουν με το θεματολόγιο 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας, να απαιτούν την αξιολόγηση μετρήσιμων και 
συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, και όχι απλώς μετρήσεις απόδοσης, και να βασίζονται σε 
όλες τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

19. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών, θα 
είναι καίριας σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού προϋπολογισμού για το 2020, 
ιδίως όσον αφορά πολιτικές που μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση και τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, όπως οι μελλοντικές πολιτικές 
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για τις δεξιότητες, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), οι πολιτικές και 
τα μέτρα για την αναβάθμιση και τον αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων, με στόχο τη 
στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή 
στη δημογραφική αλλαγή, ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες, στην αγορά 
εργασίας και με την εφαρμογή μέτρων για την ενσωμάτωση και για τη μείωση της 
φτώχειας· σημειώνει ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει 
προτείνει διάφορα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) 
που απευθύνονται στις κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες·

20. ενθαρρύνει σθεναρά κάθε επένδυση για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας και της βιομηχανικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά 
προγράμματα που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της έγκαιρης μετάβασης του 
εργατικού δυναμικού και στον περιορισμό των δυνητικά επιβλαβών ανεπιθύμητων 
ενεργειών της μετάβασης αυτής, όπως η διαρθρωτική ανεργία, η αυξανόμενη 
εισοδηματική ανισότητα ή οι περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες· σημειώνει εν 
προκειμένω τον ρόλο των μέσων της Ένωσης στη στήριξη των εταιρειών και των 
εργαζομένων κατά τη μετάβασή τους προς μια ψηφιακή και πιο πράσινη οικονομία·

21. επαναλαμβάνει τη σημασία της ΕΕΚ στην εποχή της ψηφιοποίησης· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω ευκαιρίες για την υποστήριξη προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης 
λογισμικού και των τεχνολογιών πληροφοριών·

22. επισημαίνει ότι, παρά τις θετικές τάσεις προς τη μείωση των ποσοστών ανεργίας των 
νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έλλειψη μελλοντικών ευκαιριών για τους νέους 
αποτελεί μια πραγματική κατάσταση κοινωνικής έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες 
περιοχές της Ένωσης —με σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και περιοχών— 
και ότι οι νέοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού· τονίζει ότι για την αντιμετώπιση αυτής της 
κατάστασης απαιτούνται καινοτόμες και εστιασμένες λύσεις ταχείας υλοποίησης, 
προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες βελτιώσεις βραχυπρόθεσμα· αναμένει, ως εκ 
τούτου, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα θέσουν ως προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον 
προϋπολογισμό του 2020·

23. επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, τη σημασία των ταμείων και άλλων μέσων που 
προάγουν μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την απασχολησιμότητα των 
νέων, και συγκεκριμένα τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία, την ΠΑΝ, το ΕΚΤ και το 
Erasmus+·

24. τονίζει ειδικότερα τον ρόλο της ΠΑΝ στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των κονδυλίων της 
ΠΑΝ για το 2020 κατά 116 εκατ. EUR· ωστόσο, θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι 
ανεπαρκές·  ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για 
την ΠΑΝ κατά 600 εκατ. EUR·

25. επικροτεί επίσης τη δέσμευση που ανέλαβε η ορισθείσα Πρόεδρος της Επιτροπής, 
Ursula von der Leyen, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της ώστε 
να ενισχυθούν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, με τη μετατροπή τους σε μόνιμο μέσο με 
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αυξημένο προϋπολογισμό και τακτική υποβολή εκθέσεων·

26. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών στην Ένωση 
απειλούνται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό·

27. αναμένει τη δημοσίευση της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την πρωτοβουλία 
«Εγγύηση για τα παιδιά», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση 
περαιτέρω δραστηριοτήτων, αλλά καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει πλήρως τις 
προτάσεις για την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών σχετικά με την 
πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα παιδιά», οι οποίες εγκρίθηκαν στους ετήσιους 
προϋπολογισμούς για το 2017, το 2018 και το 2019 και οι οποίες διαθέτουν επίπεδο 
χρηματοδότησης που θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση μιας κατάλληλης 
πειραματικής φάσης για την πρωτοβουλία κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027·

28. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση που ανέλαβε η ορισθείσα Πρόεδρος της 
Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων 
γραμμών της για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τα 
παιδιά», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί στην Ένωση που διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει πρόσβαση στο πλέον βασικό σύνολο 
δικαιωμάτων, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση·

29. επισημαίνει την ανάγκη για προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων παιδιών 
και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της κατάστασης των παιδιών Ρομά, με την 
ενίσχυση, ιδίως, της πρόσβασής τους στα σχολεία· σημειώνει ότι ένα δοκιμαστικό 
σχέδιο θα ήταν κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος·

30. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα και τη 
συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι τα καθήκοντά τους εξελίσσονται και αυξάνονται 
διαρκώς, και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και να διασφαλίζουν τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, προς στήριξη των νομοθετικών στόχων και των στόχων πολιτικής της 
Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων καθηκόντων που 
έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς και των συνολικών επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά·

31. επισημαίνει την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), η οποία αναμένεται 
να αρχίσει να λειτουργεί το 2019· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων για τη σύσταση της αρχής αυτής· επιμένει 
ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων από 
τους άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και 
των κοινωνικών υποθέσεων και από τις γραμμές του προϋπολογισμού, και ότι η ELA, 
ως νέο όργανο, απαιτεί νέους πόρους για την ομαλή λειτουργία της· τονίζει, ιδίως, ότι η 
θέσπιση της ELA δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων και των ικανοτήτων 
του EURES, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της κινητικότητας 
του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και παρέχει υπηρεσίες και εταιρικές σχέσεις για 
τους αιτούντες εργασία, τους εργοδότες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές αρχές· ως εκ τούτου, επισημαίνει την ανάγκη να 
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διατηρηθούν σαφή και χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού για την ELA και για το 
EURES·

32. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(ΠΕ), εφόσον καταρτιστούν προσεκτικά, είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη 
δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, 
ιδίως για τη βελτίωση της απασχόλησης της νεολαίας, και της κοινωνικής ένταξης και 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και στοιχείων, ούτως 
ώστε να βελτιωθούν οι μελλοντικές πολιτικές απασχόλησης της Ένωσης· σημειώνει ότι 
στο παρελθόν έχουν τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή διάφορες ιδέες της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τη μορφή ΔΣ ή ΠΕ· καλεί την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2020 τα οκτώ 
ΔΣ και ΠΕ που πρότεινε η επιτροπή και αφορούν την κοινωνική ένταξη των ιδιαίτερα 
ευάλωτων ομάδων (Ρομά, ιδίως των παιδιών Ρομά, μειονεκτούντων νέων, νοικοκυριών 
με χαμηλό εισόδημα, ηλικιωμένων), την ανεργία των νέων, την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία και τον κατώτατο μισθό· ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων περιθωρίων σε κάθε τομέα·

33. επισημαίνει ότι είναι εξόχως σημαντικό να παρέχονται τακτικά στο Κοινοβούλιο 
ενημερώσεις σχετικά με τα διάφορα στάδια της εφαρμογής των ΔΣ και των ΠΕ από την 
Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και 
της προστιθέμενης αξίας τους για τους πολίτες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία μιας 
διαφανούς προσέγγισης εκ μέρους της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των ΔΣ και των 
ΠΕ.
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