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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης 

(2016/2269(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 

9, 

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

– έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής, του Σεπτεμβρίου του 2015, 

σχετικά με την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2014, με τίτλο 

«Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές 

εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012»,  

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ής 

Φεβρουαρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο 

«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010) 

0758), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 

«Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη» (COM(2010)2020), καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 20201, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την επίτευξη του 

στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη μείωση των 

                                                 
1 ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 57. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0136. 
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ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της 

κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-

2020)»3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της 

γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των 

ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ6, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός 

ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση 

ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη7, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 

παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ8, 

– έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000047/2016 με θέμα 

την αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

10ης Δεκεμβρίου 2013, με θέμα «Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας», 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

15ης Ιουνίου 2011, με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και 

εδαφική συνοχή»9, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

30ής Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Εργασία και φτώχεια: η αναγκαιότητα μιας 

σφαιρικής προσέγγισης», 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401. 
2 ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130. 
3 ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 68. 
4 ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57. 
5 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77. 
6 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 25. 
7 ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 8. 
8 ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 11. 
9 ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130. 
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– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Μαρτίου 2011, 

σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού1, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 10ης 

Μαρτίου 2015, με τίτλο «Social situation in the European Union (2014)» (Κοινωνική 

κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014))2, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 15ης 

Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού – εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020»3, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα 

ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: ο αντίκτυπος της κρίσης», 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound με τίτλο «Τρίτη έρευνα για την ποιότητα 

ζωής στην Ευρώπη – Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οι κοινωνικές ανισότητες», 

– έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την άνοιξη του 2016, έγγραφο 25, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «World Social Situation 

2007: The Employment Imperative» (Παγκόσμια οικονομική κατάσταση για το 2007: 

Ανάγκη για απασχόληση), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «In It Together: Why Less Inequality 

Benefits All» (Όλοι μαζί: Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων) της 

21ης Μαΐου 2015, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Divided We Stand: Why Inequality 

Keeps Rising» (Διαιρεμένοι: Γιατί συνεχίζεται η αύξηση της ανισότητας) του 

Δεκεμβρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Growing Unequal?  Income 

Distribution and Poverty in OECD countries» (Μεγαλύτερη ανισότητα; Κατανομή του 

εισοδήματος και φτώχεια στις χώρες του ΟΟΣΑ) του Οκτωβρίου 2008, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο στελεχών του ΔΝΤ «Redistribution, Inequality and Growth» 

(Αναδιανομή, ανισότητα και ανάπτυξη) των Ostry, Berg και Tsangarides, του Απριλίου 

2014, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο στελεχών του ΔΝΤ «Inequality and Unsustainable Growth: 

Two Sides of the Same Coin?» (Ανισότητα και μη βιώσιμη ανάπτυξη: δύο πλευρές του 

ίδιου νομίσματος;) των Berg και Ostry, του Απριλίου 2011, 

                                                 
1 ΕΕ C 166 της 7.6.2011, σ. 18. 
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7744&visible=0 
3 Γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

649/11, SOC 124, 15 Φεβρουαρίου 2011. 
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2013 για την απασχόληση με τίτλο: «World of 

Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric, Snapshot of the United 

States» (Επιδιορθώνοντας τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, μια συνοπτική εικόνα 

των ΗΠΑ), του 2013, 

– έχοντας υπόψη την τελική επιστημονική έκθεση του DRIVERS με τίτλο: «Social 

Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic 

review» (Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και ανάπτυξη των νηπίων: Πανευρωπαϊκή 

συστηματική εξέταση), Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2014, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2017), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη και 

διαβρώνει τη στήριξη προς τους δημοκρατικούς θεσμούς· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη ανισότητα περιορίζει την αποτελεσματική ζήτηση, 

μειώνει την καινοτομία και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ευπάθειας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα υπονομεύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων απασχόλησης1, σύμφωνα με διεθνή θεσμικά όργανα, όπως το ΔΝΤ2 

ή ο ΟΟΣΑ3· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση της 

συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον εθνικό πλούτο και τη συρρίκνωση της 

πυκνότητας των συνδικαλιστικών ενώσεων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση της 

κοινωνικής κινητικότητας και των ανθρώπινων ικανοτήτων, καθώς και με τον 

περιορισμό των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ανισότητας συνδέεται με δυσμενέστερα 

αποτελέσματα για την υγεία και την παιδεία· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την 

ανθρώπινη ολοκλήρωση και την ισότητα των πολιτών· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα κράτη μέλη μεταξύ 

του 2008 και του 2014 από την άποψη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, 

κυρίως σε μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος4·  

                                                 
1 ΔΝΤ (2017) Έγγραφο εργασίας 17/76 Inequality Overhang. Grigoli, Francesco· Robles, Adrian. 
2 ΔΝΤ (2015) «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. Έγγραφο στελεχών 

SDN/15/13 Ουάσινγκτον: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf 
3 ΟΟΣΑ (2015) In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OECD Publishing, Παρίσι. 
4 Eurofound (2017) Εισοδηματικές ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση. 
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο της ανισότητας διαμορφώνεται από τα θεσμικά 

όργανα και μέσω πολιτικών παρεμβάσεων· 

 

Καθιέρωση συντονισμού των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της 

ανισότητας 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος, διαβρώνει τη νομιμοποίησή του και μειώνει την εμπιστοσύνη στην ΕΕ 

ως κινητήριο δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει θεσμική 

προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας ή 

την προώθηση της σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, 

τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή ευημερία· 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την προώθηση 

δικαιότερων και σταθερότερων δημοκρατιών, την περιθωριοποίηση του λαϊκισμού και 

του εξτρεμισμού και τη διασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ασπάζονται το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά την προώθηση 

της ευημερίας των λαών της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής 

προόδου, την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού1· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη την 

πορεία της κοινωνικής προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· προειδοποιεί 

ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους και δεν κατόρθωσε να 

μειώσει τις ανισότητες· 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας νέους 

δεσμευτικούς δείκτες για την εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών στο πλαίσιο των 

ανισοτήτων ως μέσο σύνδεσης του οικονομικού συντονισμού με την απασχόληση και 

τις κοινωνικές επιδόσεις· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης 

κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

ώστε να συμπεριλαμβάνει την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ των στόχων της 

που θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

                                                 
1 Άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο της ΣΛΕΕ. 
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Ηνωμένων Εθνών· 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό πρωτόκολλο 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν προτεραιότητα 

έναντι των οικονομικών ελευθεριών·  

Ενίσχυση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ μετά την 

κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση της ανεργίας1·  

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 σε τουλάχιστον 21 

δισεκατομμύρια EUR και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών· καλεί 

την Επιτροπή να διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

12. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, μέσω του ΕΚΤ και της διαδικασίας του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την πλήρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο 

που προβλέπονται στη σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια 

ανέργων στην αγορά εργασίας· 

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των άτυπων συμβάσεων 

εργασίας και των μη τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που συνδέονται με 

επισφαλείς συνθήκες εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, εκμετάλλευση και χαμηλότερες 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με αύξηση της ανισότητας· 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα βασικό σύνολο εφαρμοστέων δικαιωμάτων, θα 

εξαλείφονται οι διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό καθεστώς, θα διασφαλίζεται 

ένας ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια 

εργασίας και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των ωρών εργασίας·  

15. είναι πεπεισμένο ότι μια ακριβής κοινή κατάταξη της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο βάσει εργασιακών επιδόσεων θα μειώσει τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας· 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης στην προσαρμογή της νομοθεσίας, γεγονός το 

οποίο απειλεί να ασκήσει καθοδική πίεση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και 

στους μισθούς, πλήττοντας ιδίως τους εργαζόμενους με χαμηλή και μεσαία 

εξειδίκευση· 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά 

την καθιέρωση ενός συστήματος κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη στήριξη των 

                                                 
1 Eurofound (2017) Εισοδηματικές ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης στην Ευρώπη πριν και μετά την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση. 
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ατόμων με ανεπαρκές εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε θεμελιώδεις 

υπηρεσίες, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

ασφάλισης κατά της ανεργίας που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά συστήματα 

παροχών· θεωρεί ότι ένας τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών και στην εξουδετέρωση των 

συνεπειών που απορρέουν από την απορρόφηση ασύμμετρων κραδασμών· 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού διαβίωσης και 

να συστήσει τον καθορισμό εθνικών κατώτατων μισθολογικών ορίων, μέσω 

νομοθετικών διατάξεων ή συλλογικών διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό 

δεσμευτικών στόχων στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών σχεδίων· 

Ενίσχυση των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών των 

μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των επισφαλών 

συνθηκών εργασίας και μείωση των μισθών· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων 

και να προωθήσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων μέσω διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων των αγορών εργασίας, διεύρυνσης του πεδίου κάλυψης των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και προώθησης του συνδικαλισμού· 

Ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και της κοινωνικής προστασίας 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας 

έχουν υπονομευθεί σοβαρά από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες συνέπειες από την 

άποψη των εισοδηματικών ανισοτήτων· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας τους (εκπαίδευση, 

υγεία, συντάξεις και μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη 

αναδιανομή και να προαχθεί η δικαιότερη διανομή, λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα με τη 

σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα ελάχιστο 

επίπεδο κοινωνικής προστασίας με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

βασική εισοδηματική ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες που 

ορίζονται ως αναγκαία σε εθνικό επίπεδο· 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται για όλους καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, 

επαρκείς και βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις και συντάξεις γήρατος· καλεί την 
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Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των δημόσιων και επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές συνταξιοδοτικό 

εισόδημα, σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, και να επιτρέπεται στους 

συνταξιούχους να διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

26. επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να 

διασφαλίζονται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε αξιοπρεπή και χωρίς 

εμπόδια εργασία, υπηρεσίες και βασική εισοδηματική ασφάλεια προσαρμοσμένη στις 

ειδικές ατομικές ανάγκες, αξιοπρεπή πρότυπα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης και 

ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία από την εκμετάλλευση και την καταναγκαστική 

εργασία· 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης σε πολλές 

χώρες, αλλά μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που σέβονται 

τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουν την 

ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη ενδοευρωπαϊκών και εθνικών μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά· 

Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα των ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους έχει 

επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία και την ατομική τους ανάπτυξη, γεγονός το οποίο 

συμβάλλει στην αποξένωση των νεαρών ευρωπαίων, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση όσον αφορά τις ευκαιρίες· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση 

της παιδικής φτώχειας εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη υλοποίηση της πρωτοβουλίας 

«Επένδυση στα Παιδιά» μέσω του συστήματος Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση μιας κοινής 

προσέγγισης υπέρ ενός εθνικού βασικού εισοδήματος για τα παιδιά προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο εισόδημα, γεγονός το οποίο θα 

βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τη 

μείωση της φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού· 

Επίτευξη πραγματικής ισορροπίας μεταξύ των φύλων 

31. καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με δύο βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση νέας 

οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας με την οποία θα ανανεωθούν αυτά τα 

δικαιώματα και μια νέα πρόταση οδηγίας σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα και τους 

παρόχους φροντίδας· 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της ίσης 

αμοιβής ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να υπάρχει 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και ακόμα μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό χάσμα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων· 
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Εκσυγχρονισμός των φορολογικών συστημάτων 

33. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει νομοθεσία που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

δημοσιεύουν φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που υπογράφονται με μεγάλες 

εταιρείες εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος· 

34. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού φορέα των 

Ηνωμένων Εθνών για τη φορολογική συνεργασία· 

35. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό οικονομικό μητρώο και 

να δρομολογήσει συζητήσεις σχετικά με ένα παγκόσμιο οικονομικό μητρώο· 

° 

° ° 

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

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ανισότητα, δηλαδή το διευρυνόμενο χάσμα όσον αφορά τόσο το εισόδημα όσο και τον 

πλούτο, μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στη βάση και εκείνων που βρίσκονται στην κορυφή 

των οικονομικών οφελών, έχει αναδειχθεί τελευταία σε σημαντικό στοιχείο για την 

κατανόηση όχι μόνο των οικονομικών τάσεων αλλά και των πρόσφατων κοινωνικών, 

πολιτικών και θεσμικών αλλαγών. 

 

Η δημοσίευση νέων ακαδημαϊκών προσεγγίσεων για την κατανόηση της εξέλιξης της 

ανισότητας μετά τη μεταπολεμική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας προέκυψαν και 

ισχυροποιήθηκαν το κράτος πρόνοιας και οι αναδιανεμητικές πολιτικές στις δυτικές 

οικονομίες, καθώς και για την κατανόηση αυτής της εξέλιξης στο πλαίσιο της επιτάχυνσης 

της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης, βοήθησε στο να καταστεί ευρύτερα γνωστή και να 

ενσωματωθεί στον πολιτικό διάλογο η ιδέα ότι η ανισότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για 

την κατανόηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών προκλήσεων. 

 

Η Μεγάλη Ύφεση, η οποία επηρέασε τις ανεπτυγμένες δυτικές οικονομίες και επεκτάθηκε σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό παγκοσμίως, όξυνε περαιτέρω τις παρατηρηθείσες διαφορές 

στα επίπεδα των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών και στο εσωτερικό αυτών, ιδίως στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, οι περισσότερες εκ των 

οποίων είναι ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Τέλος, οι βαθιές και ταχείες πολιτικές μεταβολές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια 

και συνδέονται με την αύξηση του εθνικισμού και της ξενοφοβίας, του προστατευτισμού και 

την άνοδο του ριζοσπαστισμού και του εξτρεμισμού, ενδέχεται να πηγάζουν, μεταξύ άλλων 

φαινομένων, από την αύξηση των πραγματικών ή των εικαζόμενων ανισοτήτων, όχι μόνο στο 

εσωτερικό μιας δεδομένης χώρας (απόσταση μεταξύ των φτωχών και εργατικών τάξεων από 

τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ), αλλά και μεταξύ διαφορετικών χωρών (η σχετική 

βελτίωση του εισοδήματος μεταξύ των μεσαίων τάξεων στις αναδυόμενες χώρες έναντι της 

μείωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών της χαμηλής μεσαίας τάξης που έχουν γίνει 

μάρτυρες της μετεγκατάστασης των θέσεων εργασίας τους σε ώριμες επιχειρήσεις σε άλλες 

χώρες). 

 

Εν προκειμένω, είναι δύσκολο να εξηγηθεί για ποιον λόγο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 

τα κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα την πρόκληση της 

αυξανόμενης ανισότητας, όχι μόνο από την άποψη της συνοχής και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης αλλά και από εκείνη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας ποιοτικών 

θέσεων εργασίας. 

 

Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι, συνεπώς, να αναχθεί η πρόκληση της ανισότητας 

σε πρώτη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με δεδομένο το πλαίσιο στο οποίο 

βρισκόμαστε. Εν προκειμένω, προτείνεται να ακολουθηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές 

συνοχής και επενδύσεων και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις όσον αφορά τον συντονισμό των 

κοινωνικών πολιτικών, ιδίως από την άποψη της καταπολέμησης της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και από την άποψη της βελτίωσης των όρων διαβίωσης και 

εργασίας και των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας ή την ενίσχυση των 

συνδικαλιστικών και των εργασιακών δικαιωμάτων.  
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Προτείνεται, αρχικά, να επανατοποθετηθεί η Ευρώπη σε σχέση με τη Μεγάλη Ύφεση που 

άρχισε το 2008 καθώς και οι πολιτικές που θεσπίστηκαν με σκοπό την οικονομική ανάκαμψη. 

Η πρώτη και κύρια αλλαγή είναι να καταστεί η ανισότητα ουσιαστικό μέρος των βασικών 

προτεραιοτήτων που θα πρέπει να παρακολουθούνται και να επιλύονται από τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων που έχουν 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής μέσω του κοινωνικοοικονομικού θεματολογίου που δρομολογήθηκε 

το 2010 με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και μέσω όλων των νέων μηχανισμών 

οικονομικού συντονισμού που δρομολογήθηκαν το 2011 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου. 

 

Δεδομένου ότι ένα από τα βασικά αίτια που εξηγεί τόσο τη στασιμότητα της σύγκλισης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και την αύξηση του εισοδηματικού χάσματος από την έναρξη της 

Μεγάλης Ύφεσης είναι η άνοδος της ανεργίας, προτείνεται να ενισχυθούν οι πλέον συναφείς 

πολιτικές απασχόλησης στην Ένωση τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας σε δύο ιδιαιτέρως 

ευάλωτες ομάδες: του νέους και τους μακροχρόνια ανέργους. 

 

Αρκετές οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον χώρο 

της απασχόλησης, από την αύξηση των άτυπων συμβάσεων απασχόλησης και των μη 

τυποποιημένων μορφών εργασίας έως την ψηφιοποίηση και την επιτάχυνση της 

αυτοματοποίησης που επηρεάζουν τα παραγωγικά μας συστήματα. Πολυάριθμα 

παραδείγματα από τη βιβλιογραφία ορίζουν τη σχέση μεταξύ των εν λόγω φαινομένων και 

των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων όπως π.χ. η επισφαλής εργασία και η μείωση των 

μισθών. Είναι αναγκαίο να προστατευθούν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε μειονεκτική 

κατάσταση απέναντι σε αυτές τις αλλαγές και, ταυτόχρονα, να προωθηθούν κοινές 

προσεγγίσεις από την Ευρώπη για την υποστήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από 

αυτήν τη διαδικασία μετάβασης προς θέσεις εργασίας μεγαλύτερης ψηφιακής έντασης, καθώς 

και να προστατευθούν εκείνοι που εξαναγκάστηκαν σε αεργία εξαιτίας αυτής της μετάβασης. 

 

Είναι εμφανές ότι η Μεγάλη Ύφεση επέφερε, ιδίως στις χώρες που είναι οι πλέον ευάλωτες 

στην κρίση, μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην αγορά εργασίας. Οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές ενίσχυσαν ένα φαινόμενο που αναπτυσσόταν από τη δεκαετία του 1980 

στις αναπτυγμένες δυτικές οικονομίες, όπως η αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος 

των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα της μείωσης της συνδικαλιστικής τους εκπροσώπησης, 

καθώς και της αποκέντρωσης των διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων, που μείωσαν 

τις δυνατότητες των μισθωτών να συνάπτουν ισορροπημένες συμφωνίες για τις συνθήκες 

εργασίας και τον μισθό τους, με εμφανείς συνέπειες όσον αφορά την αύξηση της ανισότητας. 

 

Οι αναδιανεμητικές πολιτικές και το κράτος πρόνοιας διαδραμάτισαν εξαρχής θεμελιώδη 

ρόλο στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φτωχότερων και των μεσαίων τάξεων και 

εκείνων με τα υψηλότερα εισοδήματα. Έναντι του φαινομένου της ανισότητας, έχει καίρια 

σημασία να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί το κράτος πρόνοιας και τα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας που επιθυμούμε να παρέχουμε στους ευρωπαίους πολίτες.  

 

Η καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως μεταξύ των νέων και των παιδιών, αποτελεί ένα από τα 

βασικά μελήματα κατά την αντιμετώπιση των συνεπειών της ανισότητας όχι μόνο από 

κοινωνική άποψη αλλά και από την άποψη του μελλοντικού δυναμικού. 

 

Ομοίως, η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων ώστε όλοι να απολαμβάνουν 

ίσους όρους στην αγορά εργασίας θα μειώσει την ανισότητα, γεγονός το οποίο θα έχει θετικές 
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συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Τέλος, τα φορολογικά συστήματα διαδραματίζουν καίριο ρόλο κατά την αναδιανεμητική 

διαδικασία εάν είναι καλά σχεδιασμένα και λειτουργούν σωστά. Πρέπει να υπογραμμισθεί η 

σημασία της καταπολέμησης της απάτης, ένας στόχος που στον σημερινό κόσμο απαιτεί 

διεθνή συντονισμό και ρύθμιση και στον οποίο θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό πολιτικό θεματολόγιο. 


