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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 βελτιώσεις της πολιτικής 
απασχόλησης που αντανακλούν τις δημογραφικές προκλήσεις και τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με την αυτοματοποίηση, συνοδευόμενες από καλά στοχευμένες επενδυτικές 
στρατηγικές και υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία είναι ο βασικός παράγοντας για 
την ποιοτική απασχόληση και την τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης·

2. 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· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις 
πολιτικής και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
και της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και για το συχνά παραμελημένο ζήτημα της 
απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων·

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία (ΕΝ), 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)· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται σε αυτούς τους 
τομείς 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·

4. αναγνωρίζει τον επικείμενο εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της ΠΑΝ (Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση των Νέων), του ΤΕΒΑ, του EaSI και του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος για την Υγεία στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ από το 2021· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμες με 
τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη σημαντική 
μείωση (κατά 5 εκατ. EUR) που πρότεινε το Συμβούλιο για τον άξονα PROGRESS του 
EaSI· 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 και να συνάδουν με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, 
καθώς και με τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

5. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών, θα είναι 
καίριας σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού προϋπολογισμού για το 2020, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, με 
στόχο τη στήριξη της μετάβασης των αγορών εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή στη 
δημογραφική αλλαγή, ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των δυνητικά ευάλωτων 
και μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας·
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6. 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·

7. χαιρετίζει τις εξελίξεις πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων κατά τη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, αλλά τονίζει ότι οι 
πρωτοβουλίες πολιτικής χρειάζονται κατάλληλη και έγκαιρη χρηματοδότηση για να 
καταστούν λειτουργικές·

8. 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, ως εκ τούτου, πρέπει 
να τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για να τα εκπληρώνουν· 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·

9. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(ΠΕ) είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και 
πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης 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·

10. υπενθυμίζει ότι είναι εξόχως σημαντικό να παρέχονται τακτικά στο Κοινοβούλιο 
ενημερώσεις σχετικά με τα διάφορα στάδια της εφαρμογής των δοκιμαστικών σχεδίων και 
των προπαρασκευαστικών ενεργειών από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
δέουσας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξίας τους για τους 
Ευρωπαίους πολίτες.


