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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:
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η ΕΕ δεν
βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων αυτών εντός του χρονοδιαγράμματος,
καθώς οι συνδυασμένοι εθνικοί στόχοι είναι υπερβολικά περιορισμένοι και τα μέτρα
που έχουν ληφθεί δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο·
1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στα εθνικά προγράμματα
μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) δεν επαρκούν για την επίτευξη των περισσοτέρων από τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεν ζητήθηκε η αναβάθμιση των εθνικών
στόχων για κανένα κράτος μέλος στις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις·
2. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες
θέσεις απασχόλησης» και τα σχετικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της· καλεί την
Επιτροπή να θέσει την εκμετάλλευση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας
της πράσινης οικονομίας, του τομέα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και του τομέα
των ΤΠΕ ως βασική προτεραιότητα στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ)
για το 2013·
3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν
εθνικό σχέδιο για την απασχόληση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος
μεταρρυθμίσεων τους για το 2012·
4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση που αποσκοπεί στη μετατόπιση της
φορολογίας από την εργασία σε επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες· καλεί
τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τη σύσταση αυτή εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα
ωφεληθούν κυρίως τα χαμηλότερα εισοδήματα·
5. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή για κατάρτιση πλαισίου για την
κοινωνική οικονομία, καθώς αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου και της ενιαίας αγοράς·
6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη την έκκληση
του Κοινοβουλίου να δοθεί έμφαση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας στις
κατευθύνσεις του για το 2012· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ΕΕΑ για το
2013 την ποιότητα των θέσεων εργασίας, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων
και την υποστήριξη της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, της αυτοαπασχόλησης
και της διασυνοριακής κινητικότητας, ενισχύοντας την ασφάλεια για τους
εργαζόμενους σε μετάβαση μεταξύ θέσεων εργασίας·
7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή
κοινωνική προστασία και πρόσβαση σε κατάρτιση για τα άτομα που διαθέτουν
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επισφαλείς και προσωρινές συμβάσεις ή συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή είναι
αυτοαπασχολούμενα, καθώς και να υλοποιήσουν τις σχετικές συμφωνίες-πλαίσια·
8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις που αφορούν τη χαμηλή συμμετοχή
των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων πολιτικής της στον διαχωρισμό στην αγορά εργασίας, την
άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας και τις συνέπειες της δημοσιονομικής
εξυγίανσης στις γυναίκες·
9. επισημαίνει ότι έχουν γίνει συστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τους
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το επίπεδο των μισθών δεν οδηγεί σε
αύξηση της φτώχειας στην εργασία ή σε μισθολογικές ανισότητες ή σε επιβάρυνση
των ομάδων χαμηλού εισοδήματος·
10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη έμφαση από πλευράς Επιτροπής και
Συμβουλίου στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· καλεί την Επιτροπή να
προτείνει αμελλητί μια δεσμευτική «Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους»· καλεί το
Συμβούλιο να λάβει σύντομα απόφαση σχετικά με τις προτάσεις της δέσμης μέτρων
για την απασχόληση·
11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση σχετικά με την αντιμετώπιση των
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στις κατευθύνσεις για το 2012 και για την
αυξημένη έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας στις ειδικές για κάθε χώρα
συστάσεις· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της φτώχιας
στην ΕΕ·
12. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν των πίνακα αποτελεσμάτων
για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και να ενισχύσουν την
κοινωνική διάσταση και τη διάσταση της απασχόλησης·
13. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει συστάσεις
σχετικά με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στα κράτη μέλη με
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις
επιπτώσεις του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής στους πρωταρχικούς
στόχους της στρατηγικής·
14. καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και να
ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση της πρότασης για την ενίσχυση της εποπτείας των
κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της
αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων και της πλήρους συμμόρφωσης των
προγραμμάτων προσαρμογής με τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής
πολιτικής·
15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν τους κοινωνικούς εταίρους,
τις ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές στην κατάρτιση και την υλοποίηση των πολιτικών στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·
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16. καλεί την Επιτροπή να καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με μια
μορφή της ΕΕΑ που θα επιτρέπει την τροποποίησή της από το Κοινοβούλιο πριν από
την έγκρισή της από το Συμβούλιο·
17. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική
λογοδοσία του ευρωπαϊκού εξαμήνου προτείνοντας νομοθεσία που θα ορίζει τις
τυπικές προϋποθέσεις σχετικά με τη μορφή και τις προθεσμίες υποβολής των
εγγράφων·
18. καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με διαδικασίες που θα
επιτρέπουν τον πραγματικό κοινοβουλευτικό διάλογο και τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο.
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