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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή -
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-
2020)» COM(2013/0083)
(2013/0000 (RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 και 153,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (O [000/2013] – B[7 /2013]·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου με τίτλο 
«Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή -
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-
2020)» COM(2013/0083)·

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο 
«Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (COM(2013)778)·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοιχεία σχετικά με τη δημογραφία και τις κοινωνικές
τάσεις – Συμβολή των κοινωνικών πολιτικών στην ένταξη, την απασχόληση και την 
οικονομία» SWD(2013)38·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Παρακολούθηση σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 σχετικά με την ενεργητική 
ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας – Προς μια 
προσέγγιση κοινωνικών επενδύσεων» SWD(2013)39·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο 
«3η διετής έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας» 
(SWD(2013)040)·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Μακροχρόνια περίθαλψη στις γηράσκουσες κοινωνίες -
προκλήσεις και πολιτικές επιλογές» (SWD(2013)41)·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αντιμετώπιση του προβλήματος των άστεγων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2013)042)·
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επενδύσεις στον τομέα της υγείας» (SWD(2013)043)·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου» (SWD(2013)044)·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750) και το προσαρτώμενο σχέδιο 
κοινής έκθεσης για την απασχόληση·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές 
πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 20131·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για την Ευρώπη 
του 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
COM(2010)2020)·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο 
«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173)·

– έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το σχετικό με αυτήν 
ψήφισμα της 14ης Ιουνίου 2012 με θέμα «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες 
θέσεις εργασίας»2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την 
Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη 
απασχόληση (COM(2010)0682)·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την Ατζέντα για 
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας3·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη σχετική γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής4 και το σχετικό ψήφισμά του της 
15ης Νοεμβρίου 20115·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο 
«Πρωτοβουλία ‘Ευκαιρίες για τους νέους’» (COM(2011)0933)·

– έχοντας υπόψη την προφορική ερώτησή του προς την Επιτροπή και το σχετικό με αυτήν 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0053.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2012)0260.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0466.
4 ΕΕ C 238, 25.8.2011, σ. 130-134.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0495.
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ψήφισμα της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους»1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Ωθώντας τη νεολαία προς την απασχόληση» (COM(2012)727)·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του 
δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας2·

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με 
σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά 
εργασίας ατόμων (COM(2008)0639) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 20093·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, με θέμα 
«Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη 
του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 20094·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 
διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης 
(COM(2009)0545) και το σχετικό ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 20105·

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 ( COM/2011/0607 τελικό /2 -
2011/0268 (COD)) της 14ης Μαρτίου 2012 και το σχετικό σχέδιο νομοθετικού 
ψηφίσματός του της 20ής Αυγούστου 20126·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση 
των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της 
κοινωνικής καινοτομίας»7·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη: προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη8·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το Σύμφωνο 
Κοινωνικών Επενδύσεων – ως αντίδραση στην κρίση9·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0224.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0299.
3 ΕΕ C 219 Ε της 5.8.2010, σ. 23.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0370.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0190.
6 A7-0250/2012
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0429
8 Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2013)0050
9 Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2012)0419
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 16 Φεβρουαρίου 2012 «Aτζέντα για 
επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)055)·

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν 
οδηγήσει στην προώθηση των στόχων που αφορούν τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες εις 
βάρος των επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή 
και την ανταγωνιστικότητα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες κοινωνικές επενδύσεις σταθεροποιούν την 
οικονομία, προωθούν την απασχόληση και ενισχύουν τις δεξιότητες του εργατικού 
δυναμικού, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνεχώς υψηλότερο επίπεδο ειδίκευσης των διαθέσιμων 
θέσεων απασχόλησης και οι δεξιότητες που χρειάζονται για τους μελλοντικούς τομείς με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης απαιτούν κατάλληλες επενδύσεις σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών της ΕΕ παρουσιάζει μείωση 
και ότι τόσο η μακροπρόθεσμη ανεργία όσο και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
συμπεριλαμβανομένων της φτώχειας παρά τη συμμετοχή στην απασχόληση και της 
κοινωνικής πόλωσης, παρουσιάζουν αύξηση σε πολλά κράτη μέλη· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10,5% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι σήμερα 
άνεργοι·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής 
Ιανουαρίου 2012: «η ανάπτυξη και η απασχόληση θα ανακάμψουν μόνον εφόσον 
ακολουθήσουμε μια προσέγγιση συνεπή και εκτεταμένη, η οποία να συνδυάζει ευφυή 
δημοσιονομική εξυγίανση που θα διασφαλίζει επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη, 
υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και ενεργή στρατηγική απασχόλησης, 
διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή».

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της σημερινής κρίσης σε συνδυασμό με τις 
δημογραφικές αλλαγές συνιστούν πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
την αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων και 
των εθελοντικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22,8% των νέων ανθρώπων στην ΕΕ είναι σήμερα άνεργοι και 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50%· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών δεν εργάζονται, 
δεν απασχολούνται, ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤ) και ότι οι 
αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται, εγκυμονώντας τον κίνδυνο μιας χαμένης 
γενιάς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 19% των παιδιών απειλείται από τη φτώχεια σε σύγκριση με 
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έναν μέσο όρο που ανέρχεται στο 16% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 8% των πολιτών της ΕΕ διαβιούν υπό συνθήκες σοβαρών 
υλικών στερήσεων και δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μια σειρά 
βασικών αγαθών που θεωρούνται ουσιώδη για μια αξιοπρεπή διαβίωση στην Ευρώπη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 15% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά 
ανέργων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή κοινωνικής προστασίας (ΕΚΠ) προειδοποιεί ότι οι 
αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη, εν μέρει εξαιτίας των 
μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι 
και οι ανάπηροι, επλήγησαν ισχυρότερα από τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας δεν πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για να έχει κανείς δικαίωμα σε ελάχιστο εισόδημα και πρόσβαση σε 
κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την είσοδο στην αγορά εργασίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στους 
προϋπολογισμούς των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής πρόνοιας δεν επιτρέπεται 
να επιδεινώσουν την κατάσταση των πλέον μειονεκτούντων ή να δημιουργήσουν κίνδυνο 
ανεργίας για τους πολίτες·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολιτική λιτότητας πρέπει να είναι ευφυής και να επιτρέπει 
τη διεξαγωγή αντικυκλικών επενδύσεων σε βασικές προτεραιότητες της πολιτικής·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός 
σημαντικού ποσοστού των Ρομά της Ευρώπης διαβιούν υπό αξιολύπητες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ότι συχνά υφίστανται σοβαρές διακρίσεις και 
διαχωρισμό σε όλους τους τομείς της ζωής·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα δείγματα πιθανής πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
συνιστούν τις πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις κυκλικής αναπαραγωγής της φτώχειας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι αποτελεί μία από τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας και 
στέρησης, δεδομένου ότι διαβρώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέτει σε κίνδυνο το 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της πρόσβασης στη στέγαση· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση της πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση είναι διεθνής 
υποχρέωση, την οποία έχουν όλα τα κράτη μέλη και στο πλαίσιο της οποίας η παροχή 
κοινωνικών κατοικιών υπάρχει παράλληλα με την προσφορά κατοικιών στο πλαίσιο της 
αγοράς·



RE\933560EL.doc 7/14 PE508.296v01-00

EL

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα, ώστε οι άστεγοι να ενταχθούν στην 
κοινωνία και να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραμένουν 
καθοριστικοί κοινωνικοί δείκτες για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης, ιδίως υπό το 
φως των επιπτώσεων της παιδικής φτώχειας στην παιδική υγεία και ευημερία·  

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται σε μόνιμη βάση διακρίσεις με βάση το φύλο στην 
εργασία, διαφορές αμοιβών μεταξύ των φύλων και κατά συνέπεια διαφορές στις  
συντάξεις στην ΕΕ·  

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 63% των γυναικών εργάζονται στην ΕΕ σε σύγκριση με 
το 76% των ανδρών, εν μέρει λόγω έλλειψης δικτύων υποστήριξης και συγκεκριμένων 
μέτρων που να βοηθούν και να συμβάλλουν στην επίτευξη υγιούς ισορροπίας μεταξύ 
εργασίας και ιδιωτικής ζωής·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των 
βασικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, δεδομένου ότι οι γυναίκες συνιστούν το 
σημαντικότερο απόθεμα του ανεκμετάλλευτου εργατικού δυναμικού και ότι, κατά 
συνέπεια, πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα μέτρα και ειδικές πολιτικές για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι συχνότερα από τους άνδρες επικεφαλής 
νοικοκυριών, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα που παρέχουν φροντίδα, οι 
ενεργές πολιτικές ένταξης απαιτούν μια σφαιρική δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να τους 
δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά εργασίας·  

1. εκφράζει επιδοκιμασία για τη δέσμη μέτρων για κοινωνικές επενδύσεις της Επιτροπής, με 
την οποία δημιουργούνται οι αναγκαίοι σύνδεσμοι μεταξύ των εθνικών κοινωνικών 
πολιτικών, της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των 
σχετικών ταμείων συνοχής της ΕΕ·

2. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις αποφέρουν τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά 
οφέλη, μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων·  οι κοινωνικές 
επενδύσεις επικεντρώνονται στις δημόσιες πολιτικές και στις στρατηγικές επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς την αλλαγή των αγορών 
εργασίας και επιτρέπουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων για τους μελλοντικούς τομείς με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης·

3. τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται δαπάνες, αλλά 
πρωτίστως επενδύσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, πράγμα που γεννά δικαίωμα 
σε διπλό μέρισμα με μακροπρόθεσμες αποδόσεις·

4. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι επικεντρωμένες σε συγκεκριμένους στόχους κοινωνικές 
επενδύσεις θα έπρεπε να αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης των κρατών μελών και να είναι κατοχυρωμένες στη διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης·
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5. εκφράζει, ως εκ τούτου, επιδοκιμασία για την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν τις κοινωνικές επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους, καθώς και στα εθνικά τους 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων· 

6. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναπτύξει ταχέως έναν πίνακα αποτελεσμάτων 
με κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων που να περιλαμβάνει μηχανισμό 
επαγρύπνησης για την παρακολούθηση της προόδου στα κράτη μέλη·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
υπογραφής «Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του οποίου θα τεθούν 
επενδυτικοί στόχοι και θα δημιουργηθεί ενισχυμένος μηχανισμός ελέγχου με στόχο τη 
βελτίωση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»·

8. εκφράζει επιδοκιμασία για την επιμονή της Επιτροπής να διαθέσει τουλάχιστον το 25% 
της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις 
κοινωνικές επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

9. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αποτελεσματική παρακολούθηση των δαπανών για 
τις κοινωνικές πολιτικές, ούτως ώστε οι πόροι να διοχετεύονται σε εστιασμένα σε 
συγκεκριμένους στόχους και αποτελεσματικά μέτρα και να αποφεύγεται η περιττή 
διοικητική επιβάρυνση·

Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη φτώχεια παρά 
τη συμμετοχή στην απασχόληση, τη φτώχεια των ανθρώπων που συνδέονται σε 
περιορισμένο μόνο βαθμό ή καθόλου με την αγορά εργασίας και τη φτώχεια μεταξύ των 
ηλικιωμένων ανθρώπων στις επόμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να υιοθετήσει τις κατευθύνσεις αυτές κατά προτεραιότητα·

11. επισημαίνει τις τρεις συνιστώσες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, δηλαδή την επαρκή 
εισοδηματική στήριξη, τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και την πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες·

12. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι πολιτικές για την ενεργητική ένταξη θα έπρεπε:

– να είναι συμβατές με μια βασισμένη στον κύκλο ζωής προσέγγιση όσον αφορά τις   
πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης, της απασχόλησης και 
της κοινωνικής πολιτικής· 

– να είναι ειδικά προσαρμοσμένες, επικεντρωμένες σε συγκεκριμένους στόχους και   
προσανατολισμένες προς την αντιμετώπιση των αναγκών· 

– να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να είναι συμμετοχικές· και 

– να σέβονται τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή χωρίς να 
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δημιουργούνται συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης·

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ποιότητα και τον προσιτό χαρακτήρα των 
κοινωνικών υπηρεσιών για όλους, ιδίως στους τομείς της υγείας, της μακροχρόνιας 
φροντίδας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών και των 
επικοινωνιών·

14. καλεί να κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προκαθορισμένων 
κοινωνικών τιμολογίων για τις ευάλωτες ομάδες σε τομείς όπως η ενέργεια, οι δημόσιες 
μεταφορές ή οι μικροπιστώσεις· 

15. ζητεί την ενεργό συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν τους Ρομά στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά έως το 2020·

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένο και λεπτομερή χάρτη πορείας για την 
εφαρμογή ενεργών στρατηγικών ένταξης που να βασίζεται στη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών· τονίζει ότι η χάρτης αυτός πρέπει να ορίζει χρονοδιαγράμματα και 
ρεαλιστικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους με βάση ειδικούς δείκτες και διεξοδικό 
διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και να παρακολουθείται στενά μέσω της 
Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού·  

Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

17. εκφράζει επιδοκιμασία για τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την παιδική φτώχεια, 
όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωσή της σχετικά με την πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για κοινωνική και εδαφική συνοχή· υπενθυμίζει επιπλέον τα δικαιώματα του παιδιού που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18. επαναλαμβάνει ότι βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν άδεια παραμονής στις χώρες στις οποίες 
διαμένουν·

19. τονίζει ότι ο αγώνας κατά της παιδικής φτώχειας πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη 
και όχι στην αντίδραση και θα ήταν σκόπιμο να βασίζεται στην κατευθυντήρια αρχή της 
ισότιμης πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών·

20. ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την αυξανόμενη δημιουργία υπηρεσιών για παιδιά, όπως 
κέντρων δραστηριοτήτων κατά τη σχολική περίοδο και κατά την περίοδο των διακοπών 
και εξωσχολικών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων·

21. τονίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για αυτές τις υπηρεσίες, 
και ιδίως για τις πολιτικές στήριξης των φτωχών και ευάλωτων οικογενειών, όπως οι 
οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολύτεκνες 
οικογένειες·  

22. επισημαίνει τη σημασία της σχέσης γονέων - παιδιών και της αναγκαίας υποστήριξης των 
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γονέων, με σκοπό να τους παρασχεθεί βοήθεια για να ανταποκριθούν στις γονικές τους 
υποχρεώσεις και να αποτραπούν με αυτόν τον τρόπο ο συνακόλουθος χωρισμός των 
παιδιών από τους γονείς τους και η τοποθέτησή τους σε κέντρα φροντίδας ως συνέπεια 
ακραίας φτώχειας· 

Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων 

23. εκφράζει επιδοκιμασία για το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά 
με την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων· 

24. υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για κατάρτιση ενός συγκεκριμένου και 
λεπτομερούς χάρτη πορείας για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους·

25. τονίζει ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές κατοικίες, εκτός από τον ζωτικό ρόλο που 
διαδραματίζουν στον μετριασμό των συνεπειών της φτώχειας, θα έπρεπε να θεωρούνται 
κοινωνικές επενδύσεις που εξασφαλίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων 
απασχόλησης και βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση·

26. καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τους περιττούς διοικητικούς φραγμούς που 
δυσχεραίνουν την υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές κατοικίες, καθώς και οποιαδήποτε 
διακριτική μεταχείριση εις βάρος μειονοτήτων ή ευάλωτων ομάδων, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλους·  

27. υπενθυμίζει ότι το ενεργειακό κόστους αντιπροσωπεύει συνήθως μεγάλο μέρος των 
οικογενειακών δαπανών και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
πολιτικές τους προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών·

Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΚΥΚΩ)

28. ζητεί να θεσπιστεί οδηγία πλαίσιο σχετικά με την ποιότητα και τον προσιτό χαρακτήρα 
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με βάση το άρθρο 14 ΣΛΕΕ, κυρίως στους 
τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των δημοσίων μεταφορών, της ενέργειας, του νερού 
και των επικοινωνιών· 

Απασχόληση των νέων

29. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην απασχόληση των νέων πρέπει να αποτελούν βασικό 
στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για τις κοινωνικές επενδύσεις· 

30. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση των 
ανεργίας των νέων, συγκεκριμένα μέσω της αποτροπής της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου ή των συστημάτων κατάρτισης και μαθητείας και να αναπτύξουν σφαιρικές 
στρατηγικές για τους νέους που δεν απασχολούνται, ούτε παρακολουθούν εκπαίδευση ή 
κατάρτιση (ΝΕΕΤ)·  

31. τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις υπέρ των ΝΕΕΤ θα περιόριζαν τις σημερινές 
οικονομικές απώλειες που προκύπτουν εξαιτίας της αποχώρησης νέων ανθρώπων από την 
αγορά εργασίας, οι οποίες, σύμφωνα με υπολογισμούς της Eurofound, ανέρχονται σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ·
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32. σημειώνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στους νέους μπορούν να έχουν τη μορφή 
ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης και τοπικών ή 
περιφερειακών επιχειρήσεων, προσφοράς προγραμμάτων κατάρτισης και υψηλής 
ποιότητας πρακτικής άσκησης των νέων, συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις και συστημάτων ανάληψης ρόλου αναδόχου από τους 
παλαιότερους μισθωτούς, ώστε να καταστεί δυνατή η απασχόληση και η κατάρτιση νέων 
στην επιχείρηση, ή μπορούν, επίσης, να έχουν τη μορφή εξασφάλισης καλύτερης 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και προαγωγής της κινητικότητας σε 
ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο· 

33. τονίζει την ανάγκη για στατιστικές πληροφορίες, συγκρίσιμες μεταξύ των κρατών μελών, 
σχετικά με την ανεργία των νέων και τις δαπάνες της αγοράς εργασίας για τους νέους 
ανθρώπους·

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

34. προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο ούτε την ποιότητα 
της απασχόλησης ούτε τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας·

35. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που θα ευνοούν 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως τμήμα των προγραμμάτων τους στον τομέα των 
κοινωνικών επενδύσεων, όπως μεταρρυθμίσεις της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής μορφής 
απασχόληση, να προβούν σε μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας ώστε να τις 
καταστήσουν περισσότερο ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς και να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα διαμόρφωσης των μισθών, ούτως ώστε να 
ευθυγραμμίσουν τους μισθούς με την εξέλιξη της παραγωγικότητας·

36. τονίζει την ανάγκη εκμετάλλευσης του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
βασικών τομέων, όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα και ο 
τομέας των ΤΠΕ, η οποία είναι δυνατή μόνο με επαρκείς επενδύσεις σε νέες δεξιότητες· 

37. σημειώνει ότι ο σεβασμός των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια καθιστά δυνατή τόσο 
την παροχή κατάλληλης κοινωνικής προστασίας για τους εργαζόμενους όσο και την 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, επιτρέποντας την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων·  

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

38. εκφράζει επιδοκιμασία για την εστίαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την 
πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις για τις ευάλωτες ομάδες, τονίζει ότι αμφότερα 
είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων, δεδομένου ότι 
επιτρέπουν τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης·

39. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν επισημαίνεται ο 
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σημαντικός ρόλος του προγράμματος Grundtvig στην πρόληψη της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή των κοινωνικών επενδύσεων, καλεί την 
Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα των ευκαιριών που προσφέρει 
το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα και τις δυνατότητες πρόσβασης·

40. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως τα Ευρωπαϊκά 
Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές· 

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τη δημοσίευση δεδομένων, το οποίο θα εξασφάλιζε διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά με τις επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις στα κράτη μέλη και θα ενθάρρυνε 
την πίεση μεταξύ των χωρών·

42. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΚΕ εξακολουθεί να επικεντρώνεται κυρίως στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα εις βάρος των κοινωνικών προτύπων που, ωστόσο, είναι 
ουσιώδη για την αποκατάσταση ενός κοινωνικού κλίματος που να ευνοεί την οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική σύγκλιση·

Το θέμα του φύλου

43. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου συμπεριλαμβάνεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τις στρατηγικές κοινωνικών επενδύσεων·

44. συμμερίζεται την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες 
– όπως οικονομικά προσιτή, ολοήμερη και υψηλής ποιότητας παιδική μέριμνα, ολοήμερα 
σχολεία και θέσεις σε γηροκομεία – που συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας των 
φύλων, στην προώθηση της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής 
και στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας·

45. επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα των ευαισθητοποιημένων ως προς τη διάσταση του 
φύλου εκπαιδευτικών συστημάτων που προσφέρουν στα παιδιά τις δυνατότητες να 
ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα τον 
διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας· 

46. καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων ως τμήμα 
των εθνικών πολιτικών τους και των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων (ΕΠΜ) 
τους· 

Τα κονδύλια της ΕΕ

47. επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν η πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά 
ταμεία στην προαγωγή των κοινωνικών επενδύσεων· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη 
σημαντική συνεισφορά αφενός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην πρόληψη της φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων που 
έχουν πληγεί από την κρίση και αφετέρου του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress στη στήριξη της επιχειρηματικότητας·
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48. εκφράζει επιδοκιμασία για την έμφαση που αποδίδει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο ως το βασικό μέσο που αποσκοπεί στην προώθηση των κοινωνικών 
επενδύσεων· χαιρετίζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι τουλάχιστον το 25% της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής πρέπει να διατεθεί για το ΕΚΤ και ότι το 20% 
του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να δεσμευτεί με σκοπό την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας·

49. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 -
2020 θα περιέχει επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την τόνωση και την υποστήριξη 
των κοινωνικών επενδύσεων στην ΕΕ·

50. ζητεί την προκαταβολή των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν για τη νέα 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων κατά τα πρώτα έτη του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την 
εφαρμογή εγγυήσεων για τους νέους, ως ζήτημα προτεραιότητας·  υπογραμμίζει ότι το 
κόστος της εφαρμογής εγγυήσεων για τους νέους σε ολόκληρη την Ευρωζώνη 
υπολογίζεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε 21 δισεκατομμύρια ευρώ και ζητεί 
ως εκ τούτου να αναθεωρηθεί προς τα πάνω το διατιθέμενο ποσό στο πλαίσιο 
αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου·

51. εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει τη χρήση νέων 
χρηματοπιστωτικών μέσων και ειδικότερα των ομολόγων κοινωνικών επενδύσεων, ούτως 
ώστε να αυξηθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δημόσιων κοινωνικών 
επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερες προτάσεις σχετικά με το 
εν λόγω ζήτημα· 

Κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ

52. φρονεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία στη ζώνη του ευρώ θα έπρεπε να μετράται όχι 
μόνο με βάση δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς δείκτες αναφοράς, αλλά και με 
βάση δείκτες αναφοράς που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές συνθήκες, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο κοινωνικών επενδύσεων στα κράτη μέλη 
και κατά συνέπεια να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ·

53. επαναλαμβάνει ότι ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη θα έπρεπε να βασιστεί στα 
εξής θεμέλια:

- η καθιέρωση ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
βελτιωμένη κοινωνική διακυβέρνηση, η οποία να σέβεται πλήρως την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων και τη σημασία του κοινωνικού και του τριμερούς διαλόγου·

- πρέπει να οριστούν τα μέσα για την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής εγγύησης για τους 
νέους, ενός ποιοτικού πλαισίου για πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες, αξιοπρεπών και 
προσιτών δημόσιων υπηρεσιών, αξιοπρεπών μισθών με καθορισμό ελάχιστου 
εισοδήματος για την αποφυγή της φτώχειας παρά τη συμμετοχή στην απασχόληση, 
κοινωνικής προστασίας και δυνατότητας μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και κατάλληλες κοινωνικές κατοικίες·  είναι εξάλλου 
αναγκαία η καθιέρωση ενός υποβάθρου κοινωνικής προστασίας για να εξασφαλιστούν η 
ισότιμη πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η 
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ασφάλεια της διαβίωσης, η εφαρμογή ενός κοινωνικού πρωτοκόλλου για την προστασία 
των θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση ίσων αμοιβών 
και ίσων δικαιωμάτων για εργασία ίσης αξίας για όλους καθώς και μια ανανεωμένη 
στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια

- νέα νομοθετική πρωτοβουλία όσον αφορά το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων να 
απαιτούν από την Επιτροπή νομοθετική πρωτοβουλία ως «πράσινη κάρτα» με βάση το 
άρθρο 352 της Συνθήκης·

- εξασφάλιση επαρκών πόρων για κοινωνικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένου του 25 
% των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή για το ΕΚΤ, ομόλογα έργου για 
κοινωνικές επενδύσεις και κοινοί στόχοι για επενδύσεις στην εκπαίδευση·

54. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία της θέσπισης 
ελάχιστου επιδόματος ανεργίας· 

55. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο.


