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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν υποβάλει
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους της
στρατηγικής ΕΕ 2020, περιγράφοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ειδικά σχέδια που
έχουν υπαχθεί σε αυτούς τους στόχους· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να περιλάβουν τις
εκθέσεις αυτές στις συμβολές τους για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το 2014·
2. αναγνωρίζει ότι οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) του τρέχοντος έτους είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, επειδή τα κράτη μέλη καθορίζουν τις επενδυτικές προτεραιότητές τους για
την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(ΠΔΠ)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αυξημένη στόχευση της χρηματοδότησης της ΕΕ
στις πολιτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως σε ό,τι αφορά την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·
3. χαιρετίζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις
της αγοράς εργασίας με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας της αγοράς
εργασίας, τη δημιουργία περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας, τη μείωση
του κατακερματισμού και τη διευκόλυνση της μετάβασης από μία θέση εργασίας σε άλλη·
4. σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει συστάσεις όσον αφορά τα επίπεδα της
συμμετοχής στην αγορά εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα ανεργίας
να εντείνουν, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, τη λήψη ενεργών μέτρων
σχετικά με την αγορά εργασίας, όπως είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης και απασχόλησης,
και να θεσπίσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση, την πρόληψη των πρόωρων αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας, τη
μείωση του κόστους εργασίας και την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς
εργασίας·
5. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση των νέων ανέργων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι
απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση· ζητεί να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την
απασχόληση των νέων, το οποίο να θέσει σε ισχύ τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί εδώ
και καιρό, και δεσμεύεται να διαθέσει νέους πόρους και να λάβει μέτρα για την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·
6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της «εγγύησης για τους νέους» από το
Συμβούλιο και για τη διάθεση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση των νέων
στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα
προγράμματα εγγύησης για τους νέους·
7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο των ομάδων δράσης για την απασχόληση
των νέων προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
των νέων να αναπρογραμματίσουν τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ
και να τη διοχετεύσουν στους νέους· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει
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την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES) ενισχύοντας και
διευρύνοντας τις δραστηριότητές της και, ιδίως, προωθώντας την κινητικότητα των νέων·
8. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί ειδική δράση προκειμένου να αυξηθεί η
συμμετοχή των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων
με αναπηρία στην αγορά εργασίας, μέσω της εξασφάλισης αποτελεσματικών κινήτρων
για την επιστροφή και παραμονή στην εργασία· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν η ποιότητα, η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών που
σχετίζονται με την προσχολική εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών·
9. τονίζει ότι η επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας θα πρέπει
να υποστηρίζεται μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων, όπως είναι τα προγράμματα
μετάβασης από την κοινωνική πρόνοια στην εργασία, καθώς και μέσω κατάλληλων
συστημάτων κοινωνικών παροχών·
10. υπενθυμίζει ότι συνεχίζει να παραμένει αναξιοποίητο το μεγάλο δυναμικό του τομέα των
υπηρεσιών για δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί την πλήρη και κατάλληλη εφαρμογή
της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στον
τομέα του λιανικού εμπορίου καθώς και τους υπερβολικούς περιορισμούς στις
επαγγελματικές υπηρεσίες και τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα·
11. υπενθυμίζει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τα σημεία συμφόρησης σε πολλές περιοχές
και τομείς, καθώς και την ανεπάρκεια ορισμένων συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
της αγοράς· επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης στις οποίες έχουν προβεί ορισμένα κράτη μέλη με στόχο να
προσαρμόσουν τις δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως των νέων, στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας· υπενθυμίζει ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω
δράση και να επενδύσουν στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
12. σημειώνει ότι η κρίση είχε σοβαρές και διαρκείς επιπτώσεις στα επίπεδα ανεργίας και την
κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών, γεγονός που οδήγησε σε μη βιώσιμη αύξηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής
φτώχειας, της έλλειψης στέγης, της φτώχειας των εργαζομένων και της υπερχρέωσης των
νοικοκυριών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δίχτυα
ασφαλείας τους και να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόνοιας
στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι άνθρωποι που πλήττονται από τις παραπάνω
μορφές φτώχειας·
13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έτος αυτό πολλά κράτη μέλη
κατέβαλαν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των
εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην
κατάρτιση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους· τονίζει ότι η συμμετοχή
όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση και την επιτυχία τους.
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