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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:

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου της 
διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη τα κράτη 
μέλη να προβούν σε δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει παράλληλα ότι αυτό πρέπει 
να γίνει με ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι 
αδιάκριτες περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην έρευνα και την εκπαίδευση 
μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις προοπτικές ανάπτυξης·

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσεως 
και αυτές που συνδέονται με την απασχόληση και να χαραχθεί μία στρατηγική 
ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και των επενδύσεων, στην αναζωπύρωση της βιομηχανίας και στην 
ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικής φιλοπεριβαλλοντικής οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι 
αυτοί πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής ΕΕ 2020·

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής ανάκαμψης δεν θα πρέπει επ' ουδενί λόγω να 
επαναφέρει διαρθρωτικές ανισορροπίες και μεγάλη εισοδηματική διαφορά· θεωρεί ότι τα 
χρηματοπιστωτικά και δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών πρέπει να στοχεύουν 
στη συγκράτηση των μισθών, των συντάξεων και της αγοραστικής δύναμης των 
οικογενειών·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
στοχοθετημένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, ιδίως της 
ανεργίας των νέων και των γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της ποιοτικής 
απασχόλησης και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της παραγωγικότητας τόσο της εργασίας 
όσο και των επενδύσεων·

5. θεωρεί ότι η διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών εξαρτάται σε μεγάλο μέρος 
από την ικανότητα αύξησης του επιπέδου απασχόλησης και από την εφαρμογή των 
κατάλληλων μεταναστευτικών πολιτικών που προβλέπουν ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και απόκτηση ιθαγένειας με πλήρη δικαιώματα, πολιτικών ικανών να 
ανταποκρίνονται στις δημογραφικές και δημοσιονομικές προκλήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 πρέπει να λάβει μορφή "συμφώνου για την 
οικονομική και την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης" το οποίο να 
βασίζεται αφενός σε προσανατολισμούς, δείκτες και στόχους - μετρήσιμους τόσο σε 
εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ και συνδυαζόμενους με μηχανισμούς πριμοδότησης για 
όσους τηρούν τους στόχους και διορθωτικούς μηχανισμούς για όσους δεν τους τηρούν -
και, αφετέρου, στις αρχές της φλεξικιούριτι (συνδυασμός ευελιξίας με ασφάλεια) και της 
μεθόδου του κοινωνικού διαλόγου·

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων οικονομικών, η 
οποία θέτει ως στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική απασχόληση, τη διατήρηση 
ενός περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και την ανακατανομή των πόρων, παρέχει την 
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αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης·

8. τονίζει τη σπουδαιότητα του Πράσινου Βιβλίου για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, το 
οποίο βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενός ασφαλούς 
και βιώσιμου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας βασιζομένου σε διττό πυλώνα, δημόσιο 
και επικουρικό, είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί τόσο από 
συμβατικής όσο και από δημοσιονομικής σκοπιάς·

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και αφετέρου 
αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης απαιτεί 
αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και τη δημόσια 
δαπάνη και μία δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω σταδιακής και 
καθοριστικής μείωσης του φορολογικού άχθους που πιέζει στην απασχόληση· αυτό θα 
συντελέσει στη μείωση της φτώχειας και θα εξασφαλίσει κοινωνική συνοχή, βασικό 
παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού 
και κοινωνικού μοντέλου.


