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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Συστάσεις

1. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συντελέσει στην απάμβλυνση των 
μακροοικονομικών ισορροπιών εντός της ΕΕ και στην οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

2. εκτιμά ότι ο απολογισμός της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως σε κοινωνικό επίπεδο, και ο 
αντίκτυπος της κρίσης απαιτούν όπως  ο προσεχής δημοσιονομικός προγραμματισμός
εξεταστεί με τη δέουσα ευελιξία (π.χ. όσον αφορά τον αναπρογραμματισμό) ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να ασκήσει αντικυκλική πολιτική·

3. επιμένει ότι στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να διατεθούν επαρκή 
κονδύλια για να δυνηθεί η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, από τους οποίους οι τρεις στους πέντε χρειάζονται σταθερά επίπεδα 
επενδύσεων υπέρ του «ανθρώπινου κεφαλαίου»·

4. υπογραμμίζει ότι λόγω της παρούσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες που 
ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη αλλά, κυρίως, να αποδείξει την προστιθέμενη αξία του 
στην καταπολέμηση των διαρθρωτικών προβλημάτων, ιδιαίτερα δε της ανεργίας και της 
φτώχειας με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα κράτη μέλη·

5. επιμένει το νέο πλαίσιο και τα νέα δημοσιονομικά μέσα να αποκαταστήσουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της 
Συνθήκης σχετικά με την «οριζόντια κοινωνική ρήτρα», προκειμένου να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκής κοινωνική προστασία, να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί υψηλό επίπεδο παιδείας, κατάρτισης και 
προστασίας της υγείας· 

6. επιμένει ότι το 25% τουλάχιστον του δημοσιονομικού κονδυλίου που προβλέπεται για τα 
διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
προκειμένου να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα·

7. προτείνει οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί εντός 
περιόδου άνω των δύο ετών από τα κράτη μέλη να διατεθούν σε άλλα προγράμματα και/ή 
κοινωνικές δράσεις·

8. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή της πολιτικής της συνοχής, προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και να επηρεαστεί με τον τρόπο αυτό η ικανότητα 
διακυβέρνησης των κρατικών αρχών· υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής προς την 
κατεύθυνση αυτή·
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9. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί τουλάχιστον το 20 % του ΕΚΤ στην 
«προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της φτώχειας»·

10. έχει την πεποίθηση ότι οι κυρώσεις οι συνδεόμενες με την επιβολή όρων 
μακροοικονομικής πολιτικής, οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταμείων, είναι αντίθετες προς τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης της ΕΕ· ζητεί να 
καταργηθεί η σύνδεση της άντλησης πόρων από την ΕΕ με την επιβολή όρων 
μακροοικονομικής πολιτικής· 

11. είναι πεπεισμένο ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την 
κοινωνική καινοτομία διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην στήριξη της ανάπτυξης και του 
συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη μικροπίστωση και την ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων 
σε διασυνοριακό επίπεδο· επιμένει λόγω της πρόκλησης της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας να αυξηθεί κατά 5% το δημοσιονομικό 
κονδύλιο του προγράμματος, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 2011 για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς·

12. ζητεί όπως, στον νέο πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, αναγνωριστεί η 
δραματική κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας· συγκεκριμένα, προτείνει να 
δημιουργηθεί μία πτυχή «Πρωτοβουλία για τους νέους» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για 
την Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία που θα διαθέτει δικό του δημοσιονομικό 
κονδύλιο 150 εκατ. ευρώ· 

13. υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
στην καταπολέμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης και των 
βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων· επιμένει για τη συνέχεια και την αναβάθμιση του ΕΤΠ 
μετά το 2014 ως μέσου ευκαμψίας προσιτού επί ίσοις όροις σε όλες τις κατηγορίες των 
εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών που 
συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση ή με μία απροσδόκητη κρίση· 

14. επιμένει η επισιτιστική βοήθεια για τους ενδεέστερους να συνεχίσει να στηρίζει την 
κατάσταση των απόρων στην Ευρώπη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να 
παρουσιάσει εγκαίρως σχετική δημοσιονομική πρόταση για να εξασφαλίσει τη συνέχιση 
του προγράμματος μετά το 2014 σε μία νέα νομική βάση με αυτόνομη δημοσιονομική 
πίστωση (εκτός από το 20% του ΕΚΤ που προβλέπεται για την προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της φτώχειας)· 

15. επιμένει στη σπουδαιότητα των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και στην ανάγκη 
πραγματικής εκπροσώπησης και συμμετοχής των ευρωβουλευτών στις επιτροπές 
παρακολούθησης· 

16. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η στενή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην 
εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για να εξασφαλίζεται η καλύτερη 
δυνατή εκτέλεση του προϋπολογισμού της πολιτικής για τη συνοχή·

17. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά, 
εμπεριστατωμένα και στέρεα δεδομένα και αναλύσεις· επιμένει στην ανάγκη επαρκούς 
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χρηματοδότησης των οργανισμών της ΕΕ ώστε να μπορούν να εκτελούν τις εντολές τους 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οργάνων από τα οποία εξαρτώνται. 

Τροποποιήσεις

Τροποποίηση 1

Πρόταση ως προς το σχέδιο Διοργανικής Συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση
Σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
την Εξισορρόπηση της Παγκοσμιοποίησης 
είναι η παροχή συμπληρωματικής στήριξης 
στους εργαζόμενους που πλήττονται από 
τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές, ώστε να βοηθήσει την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και 
επίσης στους γεωργούς που πλήττονται 
από τις αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης.

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την 
Εξισορρόπηση της Παγκοσμιοποίησης είναι 
η παροχή συμπληρωματικής στήριξης στους 
εργαζόμενους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές λόγω της παγκοσμιοποίησης ή 
αυτών που πλήττονται από τα σοβαρά 
προβλήματα που προκλήθηκαν από την 
απροσδόκητη κρίση, ώστε να βοηθήσει την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
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