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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
(0000/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 και 349 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη) αυτού,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και 
ειδικότερα τους στόχους 1, 3, 4, 5, 8, 10 και 13,

– έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 20152, με τίτλο «Η 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2018, σχετικά με την 
οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, με τίτλο 
«Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: Απολογισμός 
τέσσερα χρόνια μετά την έκθεση των πέντε Προέδρων» Συμβολή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουνίου 2019» (COM (2019) 
0279),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2019 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό εξάμηνο: ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2019)0500),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2019, για απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών (COM(2016)0151), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 
4ης Απριλίου 20194,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο « 

1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
3 ΕΕ C 179 της 25.5.2018, σ. 1.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0337.
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Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019: Για μια ισχυρότερη Ευρώπη απέναντι στην 
παγκόσμια αβεβαιότητα» (COM (2018) 0770),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την 
απασχόληση, της 21ης Νοεμβρίου 2018, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής 
για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (COM(2018)0761),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, για σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ 
(COM(2018)0759),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 
«Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2019» (COM(2018)0758),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο 
«Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2019: συνολική αξιολόγηση» 
(COM(2018)0807),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών (COM(2017)0677), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 
19ης Απριλίου 20185,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο 
«Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο 
«Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 
2017, με τίτλο «Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: 
σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (SWD(2017)0258),

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
2016-2019 και το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020, καθώς 
και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 20116,

– έχοντας υπόψη στους στόχους της Βαρκελώνης 2002 για την παροχή παιδικής μέριμνας 
έως το 2010 στο 90 % τουλάχιστον των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών μέχρι 
την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και στο 33 % τουλάχιστον των παιδιών 
ηλικίας κάτω των τριών ετών,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο 
«Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία 
χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό 

5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0181.
6 ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.
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του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 
για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 
(COM(2016)0604),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο 
«Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προς 
τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο 
Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» 
(COM(2016)0381),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία  (οδηγίες (EΕ) 2018/8497, 
2018/8508, 2018/8519 και 2018/85210),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο 
«Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού 
Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη 
διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) 
και τα παραρτήματά της,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο 
«Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά 
με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές 
πτυχές στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 201911,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εκπαίδευση 
στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό 
πολιτικής της ΕΕ12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις οικονομικές 

7 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
8 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
9 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
10 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0485.
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πολιτικές της ζώνης του ευρώ13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με οδούς 
επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από 
τραυματισμό και ασθένεια14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανάπτυξης15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές 
περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη φτώχεια: η 
διάσταση του φύλου19,

– έχοντας υπόψη τη θέση του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την 
πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-
202021,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων: 
τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια του εισοδήματος των ηλικιωμένων στην ΕΕ, που 
δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 2018,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 περί γήρανσης: οικονομικές και 
δημοσιονομικές προβλέψεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (2016-2070), που 
δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2018,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη Διαδικασία του 
Τουρίνου, που θεσπίστηκε το 2014 και στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος 
συνθηκών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 

13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0432.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0325.
15 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
16 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
17 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
18 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
19 ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
20 ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 157.
21 ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 117.
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Ευρώπης και των σχέσεών του με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης22,

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, του Σεπτεμβρίου του 2015, σχετικά με την 
αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή, του Ιουνίου του 2014,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
του Απριλίου του 2017, με τίτλο: «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις 
πολιτικές της ΕΕ;  Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας 
για την απασχόληση των νέων»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ εξακολουθούν να 
βελτιώνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης συνέχισε να 
αυξάνεται και έφθασε το 73,5 % το τελευταίο τρίμηνο του 2018, με 240,7 εκατομμύρια 
άτομα να εργάζονται, σημειώνοντας ένα νέο επίπεδο ανώτερης επίδοσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 
των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός αύξησης του ποσοστού 
απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί και ότι η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν η δυναμική αυτή συνεχιστεί, το ποσοστό απασχόλησης θα 
φθάσει το 74,3 % το 2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των 
εργαζομένων ηλικίας άνω των 55 ετών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση ήταν 11,6 
ποσοστιαίες μονάδες το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί 
τα τελευταία έτη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των δεδουλευμένων ωρών αυξάνεται 
σταθερά αλλά με αργούς ρυθμούς από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
μόνιμης και πλήρους απασχόλησης εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ παράλληλα 
μειώνεται το ποσοστό μερικής απασχόλησης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία, αν και μειώνεται, 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οριζόντιος και κάθετος κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας συνεχίζεται και επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, τα άτομα με λίγες 
δεξιότητες, τους νέους και τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τις εθνικές, 

22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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γλωσσικές, εθνοτικές και σεξουαλικές μειονότητες, καθώς και τα άτομα που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό κενών θέσεων απασχόλησης εξακολουθεί να 
αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαρθρωτικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων 
και ελλείψεις δεξιοτήτων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική κατάσταση εξακολουθεί να βελτιώνεται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται η φτώχεια και ο κίνδυνος 
φτώχειας, καθώς και κενά όσον αφορά την κάλυψη των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών υπερέβη το προ της κρίσης επίπεδο στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η υπέρβαση δεν σημειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη·

1. διαπιστώνει ότι, ενώ οι οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ είναι σήμερα ευνοϊκές και η 
συνολική απασχόληση αυξάνεται σταθερά, υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατότητες 
βελτίωσης στην ανεργία των νέων, στον κατακερματισμό και τις ανισότητες της αγοράς 
εργασίας, στη φτώχεια των εργαζομένων και στην παραγωγικότητα· 

2. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2019 και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη εστίαση στις επενδύσεις· σημειώνει ότι σχεδόν το 
ένα τρίτο των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 2018 δεν έχουν εφαρμοστεί· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη νομοθεσία που διέπει τις 
εργασιακές σχέσεις και την προστασία της απασχόλησης· εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι η πρόοδος όσον αφορά τις ΣΑΧ για το 2018 είναι χειρότερη από τις 
επιδόσεις των προηγούμενων ετών και παροτρύνει την Επιτροπή να ασκήσει την 
απαραίτητη πίεση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συστάσεων· πιστεύει ότι η 
αυστηρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών της ΕΕ·

3. σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την 
απασχόληση μεταξύ των χωρών, των περιφερειών και των ομάδων του πληθυσμού· 
θεωρεί αναγκαίο να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να προωθηθεί η 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 75 %·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για καλά σχεδιασμένες πολιτικές στην αγορά εργασίας και 
μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν ποιοτική απασχόληση, προωθούν τις ίσες ευκαιρίες 
και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, διευκολύνουν την ίση πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική πρόνοια, διευκολύνουν την εργασιακή κινητικότητα, 
ενσωματώνουν εκ νέου τους άνεργους, καθώς και αντιμετωπίζουν τις ανισότητες και τις 
ανισορροπίες μεταξύ των φύλων·

5. σημειώνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να 
αυξάνεται, αλλά οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και τις 
αμοιβές εξακολουθούν να υφίστανται· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, του 
συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και των αντικινήτρων για την εργασία, 
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για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για 
την παροχή πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, 
βρεφονηπιακής μέριμνας, καθώς και μακροχρόνιας φροντίδας·

6. επισημαίνει την ανάγκη καταπολέμησης των ηλικιακών διακρίσεων στις αγορές 
εργασίας, μεταξύ άλλων με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την οδηγία 2000/78/ΕΚ 
του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία, και με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ευκαιρίες διά 
βίου μάθησης·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, αίροντας τα 
νομοθετικά εμπόδια προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την απασχόλησή τους 
και εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των χώρων εργασίας·

8. τονίζει ότι ο μετασχηματισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα 
επίπεδα είναι απαραίτητος για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν 
οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και τα μέσα ενημέρωσης, 
καθώς και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την 
κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας του μέλλοντος· θεωρεί ότι οι ελλείψεις και 
οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων μπορούν να αποτελέσουν μείζονα εμπόδια στις 
επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να είναι εφικτή η απόκτηση επαρκών 
δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, η οικονομική 
προσιτότητα και η διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν κατά 
προτεραιότητα την ολοκληρωμένη κατάρτιση στις ψηφιακές και επιχειρηματικές 
δεξιότητες, να λάβουν υπόψη τη μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία, καθώς και σε 
μια πιο πράσινη οικονομία· πιστεύει ότι οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία απαιτούν στήριξη των εργαζομένων 
προκειμένου αυτοί να προσαρμοστούν, ιδίως στις πλέον πληγείσες περιοχές·

9. καλεί την Επιτροπή να παρέχει κίνητρα και τεχνική βοήθεια στους νέους, ώστε να 
δημιουργούν τις επιχειρήσεις τους, και να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του 
επιχειρηματικού πνεύματος, μεταξύ άλλων και μέσω των σχολικών προγραμμάτων 
σπουδών στα κράτη μέλη·

10. τονίζει ότι οι κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να έχουν ίση 
προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
την εφαρμογή των κοινωνικών πτυχών των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

11. σημειώνει ότι η κοινωνική κατάσταση εξακολουθεί να βελτιώνεται και ότι η φτώχεια 
υποχωρεί, αλλά ότι εξακολουθεί να παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· τονίζει 
ότι, ενώ ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού (AROPE) στην ΕΕ εξακολούθησε να μειώνεται το 2017, περίπου 113 
εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ και 74 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ βρίσκονταν σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το 2017· παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των παιδιών και των εργαζομένων, προκειμένου 
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να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι η δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από 
τη σχέση εργασίας ή το είδος της σύμβασης, η αύξηση των μισθών και τα ποιοτικά 
δημόσια συστήματα εκπαίδευσης με επαρκείς πόρους, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 
μείωση των ανισοτήτων, τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

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


