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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για 
την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)
((2013)0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, με τίτλο 
«Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)» (COM(2013)690 final),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Herman Van Rompuy, Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Προς μία 
γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (EUCO 120/12),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση -
Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (COM(2012) 777 final 2),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 
2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (EUCO 205/12), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Προς 
μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση - Θέσπιση μέσου 
σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» (COM(2013) 165 final),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Προς 
μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση - Εκ των προτέρων 
συντονισμός των σχεδίων για μείζονες μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής» 
(COM(2013) 166 final), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 
(EUCO 23/13) και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 
(EUCO 104/2/13),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Προς μια 
ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο 
«Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή -
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2014-2020» 
(COM(2013) 83 final) και το σχετικό ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(ECON) της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με «το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013»,
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– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) στις 9 Ιουλίου 2013 σχετικά με την «Κοινωνική 
διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) - Σύστημα παροχών για την 
ανεργία στην Ευρώπη»,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο σχετικά με τους αυτόματους σταθεροποιητές, της 4ης 
Οκτωβρίου 2013, το οποίο δημοσιεύτηκε από την ομάδα εργασίας της ΓΔ Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής (ΓΔ EMPL), 

– έχοντας υπόψη τη σύνοψη πολιτικής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC), της 
13ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «Ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης μιας βαθιάς και 
ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης»,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο της «Notre Europe» για ένα «Σύστημα προστασίας έναντι των 
κραδασμών της οικονομικής συγκυρίας στη ζώνη του ευρώ», του Σεπτεμβρίου του 2013, 

– έχοντας υπόψη το υπόμνημα συζήτησης των υπηρεσιών του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «Προς μια δημοσιονομική ένωση για τη ζώνη του ευρώ», του 
Σεπτεμβρίου του 2013 (SDN/13/09), 

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις xxx προς την Επιτροπή και xxx προς το Συμβούλιο για την 
κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (O-000000/2013 – B7 
0000/2013) και (O-000000/2013 – B7 0000/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ έχει φτάσει στο ανησυχητικό επίπεδο των 26,6 
εκατομμυρίων ατόμων, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων έχουν φτάσει σε πρωτοφανή 
επίπεδα, κατά μέσο όρο 23% για την ΕΕ συνολικά, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει αυξηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη 
και έχει φτάσει στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδό της στην ΕΕ συνολικά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρθρωτική ανεργία και η αναντιστοιχία μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα 
της εργασίας, έχουν αυξηθεί, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2007, τα επίπεδα φτώχειας αυξάνονται στην ΕΕ, ενώ τα 
εισοδήματα των νοικοκυρών μειώνονται, με αποτέλεσμα το 24,2% του πληθυσμού της 
ΕΕ να αντιμετωπίζει επί του παρόντος κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην εργασία παρουσιάζει σταθερή αύξηση από την 
έναρξη της κρίσης, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της φτώχειας στην εργασία και των νοικοκυριών με 
άνεργους γονείς έχουν οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων παιδικής φτώχειας,
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ, με αποτέλεσμα την ταχεία πόλωση της ανεργίας, ιδίως εντός της ζώνης 
του ευρώ, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό εντός 
της ζώνης του ευρώ από ό,τι στην ΕΕ συνολικά, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ 
έφτασαν το 2012 σε ποσοστό 17,3% κατά μέσο όρο έναντι 7,1% για τον πυρήνα της 
ζώνης του ευρώ, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ) έφτασε στο 22,4% στην περιφέρεια έναντι 11,4% στον πυρήνα της 
ζώνης του ευρώ, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα φτώχειας έχουν αυξηθεί στα δύο τρίτα των κρατών 
μελών της ΕΕ, αλλά έχουν σταθεροποιηθεί στο υπόλοιπο ένα τρίτο,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ, αλλά η Ευρώπη έχει καταβάλει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό και 
κοινωνικό αντίτιμο,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση των κοινωνικών ανισοτήτων πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ισότιμη βάση με τη συζήτηση σχετικά με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη εξέλιξη της οικονομικής διακυβέρνησης έχει 
δημιουργήσει ανισορροπία όσον αφορά τα άρθρα 121 και 148 της ΣΛΕΕ,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την κατανομή του 
βάρους του χρέους, προκειμένου να αποφευχθεί ο φαύλος κύκλος που καταλήγει σε 
κοινωνικό ντάμπινγκ στην περιφέρεια και στο κέντρο,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή EMPL ψήφισε στις 9 Ιουλίου υπέρ της χορήγησης του 
25% της χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ),

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή EMPL πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση στις 9 
Ιουλίου με τίτλο « Η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ - Σύστημα παροχών για την ανεργία 
στην Ευρώπη», στην οποία προσδιορίστηκε η ανάγκη για αυτόματους σταθεροποιητές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και εξετάστηκαν πιθανοί τρόποι καθιέρωσής τους,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή νομισματική πολιτική επιβαρύνει τον οικονομικό κύκλο 
οδηγώντας σε υπερθέρμανση τις χώρες που βρίσκονται σε φάση άνθησης και σε ακόμη 
ασθενέστερη ανάπτυξη τις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν ύφεση, 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της χρήσης της δημοσιονομικής πολιτικής 
ως εργαλείου σταθεροποίησης είναι επίσης περιορισμένη στην ΟΝΕ λόγω του ότι οι 
ισχυροί εμπορικοί δεσμοί οδηγούν σε σημαντικές δευτερογενείς επιδράσεις, καθώς και 
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λόγω του συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω του συμφώνου σταθερότητας 
και ανάπτυξης (ΣΣΑ),

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2010, οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν χάσει τον 
ρόλο τους ως εθνικός αυτόματος σταθεροποιητής στη ζώνη του ευρώ,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που διαθέτουν μακρά παράδοση κοινωνικού 
διαλόγου υψηλής ποιότητας έχουν δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση, 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τρόικα έχει επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή υψηλής ποιότητας 
των κοινωνικών εταίρων και ο ισχυρός κοινωνικός διάλογος, μεταξύ άλλων σε εθνικό 
επίπεδο, έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχία τυχόν μεταρρυθμίσεων, και 
ειδικότερα των μεταρρυθμίσεων της ΟΝΕ,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έκρινε ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις 
του εργατικού δικαίου που επιβλήθηκαν από την Τρόικα στην Ελλάδα είναι παράνομες, 
καθώς και ότι η ΔΟΕ εντόπισε σειρά επανειλημμένων και εκτεταμένων παρεμβάσεων 
στις ελεύθερες και εθελοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, και σημαντικό έλλειμμα 
κοινωνικού διαλόγου όσον αφορά τα μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

1. χαιρετίζει την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και τη θεωρεί ένα περαιτέρω βήμα 
προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας γνήσιας κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, 

2. υποστηρίζει σθεναρά την προτεινόμενη θέσπιση πίνακα αποτελεσμάτων για βασικούς 
δείκτες απασχόλησης και κοινωνικούς δείκτες, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στη 
διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) και θα χρησιμοποιείται για τη 
σύνταξη της κοινής έκθεσης για την απασχόληση (ΚΕΑ) της Επιτροπής,

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι δείκτες δεν επαρκούν για την 
εξασφάλιση συνολικής κάλυψης της κατάστασης απασχόλησης και της κοινωνικής 
κατάστασης των κρατών μελών,

4. ζητεί ο προτεινόμενος δείκτης για τα επίπεδα ανεργίας των νέων να περιλαμβάνει τους 
νέους έως την ηλικία των 30 ετών, όπως προβλέπεται από την Εγγύηση για τη Νεολαία σε 
εθελοντική βάση, 

5. ζητεί να περιλαμβάνονται συμπληρωματικοί δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων, ιδίως τα 
επίπεδα παιδικής φτώχειας, ένας δείκτης αξιοπρεπούς εργασίας και ένας ευρωπαϊκός 
δείκτης ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση 
της κοινωνικής κατάστασης στην Ευρώπη, 

6. ζητεί από το Συμβούλιο να ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για τους δείκτες 
απασχόλησης και τους κοινωνικούς δείκτες υπό τη μορφή μιας ενωσιακής ελάχιστης 
κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την έγκαιρη λήψη μέτρων ενεργοποίησης σε επίπεδο 
ΕΕ,

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συστήσουν έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει την 
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πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των δεικτών απασχόλησης 
και των κοινωνικών δεικτών,

8. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση των εξελίξεων της 
απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων θα οδηγεί στη λήψη προορατικών μέτρων τα 
οποία θα αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των κοινωνικών αποκλίσεων μεταξύ των 
κρατών μελών καθώς και στην αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ, 

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει κατάλληλα το 
ζήτημα της εξαίρεσης των κοινωνικών επενδύσεων από τον υπολογισμό των επιπέδων 
ελλείμματος των κρατών μελών,

10. τονίζει ότι η συμπερίληψη των κοινωνικών επενδύσεων στον υπολογισμό των επιπέδων 
ελλείμματος οδηγεί σε σημαντική εξασθένιση του ρόλου των διαρθρωτικών ταμείων ως 
εργαλείων σύγκλισης, 

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εκτίμηση κινδύνου που διενεργείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής αλληλεξάρτησης των κρατών μελών,

12. εκφράζει τη λύπη του για τη μη επαρκή εξέταση του ρόλου και των λεπτομερειών των 
αυτόματων σταθεροποιητών στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, 
και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συντάξει Πράσινη Βίβλο 
σχετικά με τους αυτόματους σταθεροποιητές στη ζώνη του ευρώ, 

13. χαιρετίζει την προτεινόμενη ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επιτροπής 
κοινωνικού διαλόγου, πριν από την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
(ΕΕΑ),

14. εκφράζει τη λύπη του για τον τυπικό χαρακτήρα του μακροοικονομικού διαλόγου και 
ζητεί εν προκειμένω την καθιέρωση πιο ενεργού ρόλου για τους κοινωνικούς εταίρους 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

15. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά 
με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των 
προτεραιοτήτων του 2013, την ανακοίνωσή της για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και 
το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου στη σύνταξη της ετήσιας επισκόπησης της 
ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2014, 

16. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο να καθορίσει συγκεκριμένα βήματα προς 
τα εμπρός όσον αφορά την οικοδόμηση πραγματικού πυλώνα κοινωνικής πολιτικής και 
απασχόλησης στο πλαίσιο της ΟΝΕ, με βάση την κοινοτική μέθοδο, καθώς και να 
εξετάσει περαιτέρω τις λεπτομέρειες σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος 
επιδομάτων ανεργίας ως αυτόματου σταθεροποιητή για τη ζώνη του ευρώ, 

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.


