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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 την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης το οποίο, εξασφαλίζοντας έναν στενότερο συντονισμό των πολιτικών, με 
στόχο την αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη εξέταση της 
αποτελεσματικότητας του εν λόγω πλαισίου, προκειμένου να αξιολογήσει την 
αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της διακυβέρνησης, τόσο από 
τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή· προτείνει επίσης η εν λόγω εξέταση να 
αποτελέσει την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως μέσου 
αποτελεσματικής πρόληψης μια κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, χαιρετίζει την 
πρόταση της Επιτροπής να επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη δημοσιονομική 
αρμοδιότητα, αλλά επίσης στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την κοινωνική πρόοδο·

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου Απασχόλησης, 
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και του Συμβουλίου Ecofin, 
προκειμένου να προωθηθούν συντονισμένες κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά επίσης να 
ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο την ανάπτυξη και την απασχόληση·

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται στην 
έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο 
του κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων που αποσκοπούν να διορθώσουν τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της 
εμβέλειας και της αποδοτικότητάς του·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα για να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ετήσια αξιολόγηση των προόδων που επετεύχθησαν 
κατά την ουσιαστική εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε 
να αποτελέσει αντικείμενο ενός παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
να διευκολύνει την πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, υπέρ των ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές απασχόλησης στην 
Ευρώπη·
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8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση προς πλέον αποτελεσματικές 
και στοχευμένες δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας καθώς και των συστημάτων τους κοινωνικής 
προστασίας· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν σε ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης ανεργίας των 
νέων, να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
στοχευμένο, χάριν στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· 
συνιστά επίσης να υποστηριχθεί η διασυνοριακή κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για την απασχόληση στους νέους·

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών 
κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός 
έλεγχος.


