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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην επίηεςξη ηος ζηόσος καηά ηηρ θηώσειαρ ςπό ηο ππίζμα ηυν αςξανόμενυν 

εξόδυν ηυν νοικοκςπιών 

(2015/2223(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηδίσο ην άξζξν 3, 

θαζψο θαη ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) θαη ηδίσο ην 

άξζξν 9, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 1 θαη 34 (παξάγξαθνο 3), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/1017 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ηνπλίνπ 2015, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ, ηνλ Δπξσπατθφ Κφκβν Δπελδπηηθψλ πκβνπιψλ θαη ηελ Δπξσπατθή 

Πχιε Δπελδπηηθψλ Έξγσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1291/2013 

θαη (ΔΔ) αξηζ. 1316/2013
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 223/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014, γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο 

ηνπο Απφξνπο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν 

«Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ 

θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

                                                 
1
 ΔΔ L 169 ηεο 1.7.2015, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 72, 12.3.2014, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 470. 

4
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 289. 
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Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2014/92/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014, γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηειψλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ, ηελ αιιαγή ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ θαη ηελ πξφζβαζε 

ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2004/8/ΔΚ 

θαη 2006/32/ΔΚ
2
 θαη ην ζρεηηθφ ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία αξηζ. 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Μαΐνπ 2010, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ 

(αλαδηαηχπσζε)
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016 - Γελ είλαη ψξα γηα εθεζπραζκφ» 

(COM(2015)0610), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο Μαξηίνπ 2014, κε ηίηιν 

«Απνινγηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» (COM(2014)0130), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν: «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ: έλα επξσπατθφ 

πιαίζην γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» (COM(2010)0758), ηε γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2011 επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Μαξηίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δπξψπε 2020: ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM(2010)2020), θαζψο θαη ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2010 

ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ΔΔ 2020
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα 64/292 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 

28εο Ηνπιίνπ 2010, ζρεηηθά κε «ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζην λεξφ θαη ηελ 

απνρέηεπζε»
7
, 

– έρνληαο ππφςε ην πηινηηθφ έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο κεζνδνινγίαο 

γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο αλαθνξάο ζηελ Δπξψπε, 

                                                 
1
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 320. 

2
 ΔΔ L 315 ηεο 14.11.2012. 

3 
ΔΔ C 169 E ηεο 12.8.2011, ζ. 66. 

4
 ΔΔ L 153 ηεο 18.6.2010, ζ.13. 

5 
ΔΔ C 153 E ηεο 12.8.2011, ζ. 57. 

6
 ΔΔ C 236 E ηεο 12.8.2011, ζ. 57. 

7
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F
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– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Innocenti ηεο UNICEF (2012) κε 

ηίηιν «Mesurer la pauvreté des enfants: nouveaux tableaux de classement de la pauvreté 

des enfants dans les pays riches» (Μέηξεζε ηεο θηψρεηαο ησλ παηδηψλ: λένη πίλαθεο 

θαηάηαμεο ηεο θηψρεηαο ησλ παηδηψλ ζηηο πινχζηεο ρψξεο)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Innocenti ηεο UNICEF (2014) κε 

ηίηιν «Σα παηδηά ηεο χθεζεο: Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο»
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηξηκεληαία επηζθφπεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ ΔΔ, ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2015
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δέζκε κέηξσλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο ηεο 20ήο 

Φεβξνπαξίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 15εο Ηνπλίνπ 2011, κε ζέκα «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ: έλα επξσπατθφ πιαίζην 

γηα θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή»
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ κε ηίηιν «In It Together: Why Less Inequality 

Benefits All» (Γηαηί ε κείσζε ηεο αληζφηεηαο είλαη πξνο φθεινο φισλ) ηεο 21εο Μαΐνπ 

2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2013, κε ζέκα «Γηα κηα ζπληνληζκέλε επξσπατθή 

δξάζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο»
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2013, κε ζέκα «Διάρηζην επξσπατθφ εηζφδεκα θαη 

δείθηεο θηψρεηαο»
6
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 

2011, ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
7
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (SPC) θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο (EMCO) γηα ηελ ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020», ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2014
8
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηεο 15εο 

                                                 
1
 http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_fre.pdf 

2
 https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/2014_Bilan12_Innocenti.pdf 

3 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes. 

4
 ΔΔ C 248 ηεο 25.8.2011, ζ. 130 

5
 EESC 2013, TEN/516 

6
 ΔΔ C 170 ηεο 05.06.2014, ζ. 23. 

7
 CdR 402/2010_ECOS_V_012 

8
 Κνηλή γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πξνο ην πκβνχιην, 

πκβνχιην ηεο ΔΔ, 13809/14 SOC 662 EMPL 120 EDUC 297 ECOFIN 876, 3 Οθησβξίνπ 2014. 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_fre.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/2014_Bilan12_Innocenti.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes.
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Φεβξνπαξίνπ 2010, κε ηίηιν «Social situation in the European Union (2014)» 

(Κνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2014)),
1
 

– έρνληαο ππφςε ηηο κειέηεο κε ηίηιν «The State of Lending: The Cumulative Costs of 

Predatory Practices» (Ζ θαηάζηαζε ηνπ δαλεηζκνχ: ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ησλ 

επηζεηηθψλ πξαθηηθψλ)
2
, Ηνχληνο 2015, θαη «Le panier de la ménagère ... pauvre» (Σν 

θαιάζη ηεο θησρήο ... λνηθνθπξάο)
3
, Αχγνπζηνο 2008  

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηεο 15εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή πιαηθφξκα θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ – εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020»
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ηεο 

επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ «Γηθαίσκα ζην λεξφ» (Right2Water)
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ Πξσηνβνπιία γηα 

ηελ πξάζηλε απαζρφιεζε: αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο γηα 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο
6
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ
7
 θαη ηελ ζέζε ηνπ ηεο 8εο Ηνπιίνπ 

2015 ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ
8
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ 25ε επέηεην 

ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ
9
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 11εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

ζηέγαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
10

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 4εο Ηνπιίνπ 2012, πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε βαζηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο
11

, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ελφο 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7744&visible=0. 

2
  Center for responsible lending, Durham, http://www.responsiblelending.org/state-of-lending/cumulative/ , 
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ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνψζεζε 

αλεθηηθήο θνηλσλίαο ζηελ Δπξψπε
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ 

Φχισλ (A8-0040/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεηαμχ 2008 θαη 2013 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απεηινχληαλ 

απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηελ ΔΔ απμήζεθε απφ 117 εθαηνκκχξηα ζε 

122,6 εθαηνκκχξηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2013, ην 16,7 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέηξερε θίλδπλν θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο παξνρέο, φηη ην 

9,6 % αληηκεηψπηδε ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε θαη ην 10,7 % ησλ λνηθνθπξηψλ ζεσξείην 

φηη είρε πνιχ ρακειή έληαζε εξγαζίαο· ιακβάλνληαο φηη απηή ε εμέιημε αληηβαίλεη 

ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ΔΔ πνπ νξίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη 

ζηνρεχεη ζηε κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ή θηλδπλεχνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

έσο ην 2020· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Eurostat, ην φξην ηνπ 

θηλδχλνπ θηψρεηαο έρεη θαζνξηζηεί ζην 60% ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ ηζνδχλακνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ην απφζεκα θαηνηθηψλ, ζα έδηλε ζε πνιιά λνηθνθπξηά ηε δπλαηφηεηα λα 

μεθχγνπλ απφ ηελ ελεξγεηαθή έλδεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 10% ησλ πνιηηψλ ηεο 

ΔΔ είρε θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθειείαο ην 2015 

(37% ζηα θξάηε κέιε πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν)· ην 12 % ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα έρνπλ επαξθή ζέξκαλζε ζηα ζπίηηα ηνπο ην 2014 (60 % ζηα θξάηε 

κέιε πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν)· ην 16% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ θαηνηθνχζε ην 

2014, ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο SILC, ζε ζπίηηα κε ζηέγεο πνπ έζηαδαλ θαη είραλ 

πγξνχο ηνίρνπο (33% ζηα θξάηε κέιε πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ππεξβαίλεη ηα 12 

εθαηνκκχξηα άηνκα, ην 62% εθ ησλ νπνίσλ είλαη άλεξγνη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλερή 

έηε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη καθξνρξφληα άλεξγνη απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο 

Απφξνπο (ΣΔΒΑ) θαη ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ ζε κηα επνρή πνπ ε θνηλσληθή θξίζε 

πιήηηεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο Δπξσπαίνπο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 34 (παξάγξαθνο 3) ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν νξίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε θηψρεηα, ε Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη 

ζέβεηαη ην δηθαίσκα θνηλσληθήο αξσγήο θαη ζηεγαζηηθήο βνήζεηαο πξνο εμαζθάιηζε 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζε φινπο φζνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο· 

                                                 
1
 ΔΔ C 70 E ηεο 8.3.2012, ζ.8. 



 

PE569.633v02-00 8/38 RR\1087692EL.doc 

EL 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηηκέο βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

επνρέο θαη ρψξεο, απμήζεθαλ ζρεηηθά γξήγνξα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην ίδην θαη νη 

δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη «ρξφληα θησρνί», πνπ είλαη ζπρλά νη καθξνρξφληα άλεξγνη 

αιιά κεξηθέο θνξέο θαη νη ρακειφκηζζνη θαη νη άγακνη πνπ δνπλ κφλνη κε παηδηά θαη 

δελ εξγάδνληαη ή εξγάδνληαη θαηά κέζν φξν ιηγφηεξεο ψξεο απφ ην άηνκν πνπ απνηειεί 

ηελ πξσηαξρηθή πεγή εηζνδήκαηνο, εληνπίδνληαη ζηαζεξά ζηηο πιένλ εππαζείο νκάδεο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έσο ζήκεξα δελ έρνπλ ππάξμεη αθφκα ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο 

απφιπηεο θηψρεηαο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαθέο ή νη αθαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηηο επθαηξίεο ησλ αλζξψπσλ λα δήζνπλ κηα θπζηνινγηθή δσή· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε πνηφηεηα ζηέγαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο κφλσζεο θηι.) 

πνπ παξέρεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηε θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα πιεξψζνπλ γηα εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαβίσζε γηα παξαηεηακέλν δηάζηεκα ζε 

θαηνηθίεο ρακειήο πνηφηεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζσκαηηθή πγεία· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηε ζηέγαζε, ηε 

δηαηξνθή, ηηο παξνρέο (ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ), ηηο 

κεηαθνξέο, ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε, δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ΔΔ2020 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θφζηνο ησλ βαζηθψλ θαη νπζησδψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ ζεκείσζε ξαγδαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδεγψληαο ζε 

αχμεζε ησλ γεληθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, 

κέηξσλ ιηηφηεηαο, αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ θαη κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηδίσο κεηαμχ ησλ πιένλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλεξγία ησλ λέσλ, ε νπνία είλαη ήδε πςειφηεξε ζε ζρέζε κε 

άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο, έρεη εθηηλαρζεί ζηα χςε ζηελ ΔΔ κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

ππεξβαίλνληαο ην 20 % θαη θζάλνληαο ζε θξίζηκα επίπεδα ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

γεγνλφο ην νπνίν απεηιεί λα βπζίζεη ηνπο λένπο ζηε θηψρεηα απφ πνιχ λεαξή ειηθία· 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο ηειεπηαίεο πεξηνδηθέο εθζέζεηο 

νξηζκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ θηψρεηαο θαη/ή 

ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο ζηα παηδηά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε απηή επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα ζηελ πγεία, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θηψρεηα, ε νπνία έρεη θηάζεη ζε πςειφ επίπεδν ζηα θξάηε 

κέιε εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα, έρεη φιν θαη ζεκαληηθφηεξν αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκία, βιάπηεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απμάλεη ηα ειιείκκαηα ησλ θξαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη κεηψλεη ηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα· 
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ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έιιεηςε επαξθνχο ζηέγαζεο θαη ζέξκαλζεο έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ελφο αλζξψπνπ θαη ζηελ έληαμή ηνπ ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδίσο γηα ηνπο πην επάισηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη νη άλζξσπνη ππνθέξνπλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ζεξκάλνπλ ηα ζπίηηα ηνπο ηφζν 

ζηα βφξεηα φζν θαη ζηα λφηηα θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία EU-SILC, ε επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δαπάλεο ζηέγαζεο (αλάινγα 

κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο) είλαη πςειφηεξε γηα ηνπο ελνίθνπο πνπ θαηνηθνχλ ζε 

ηδησηηθέο ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη φηη ην γεγνλφο απηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηε ρακειή πνηφηεηα ζηέγαζεο θαη ηηο πςειέο ηηκέο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο δπζθνιεχνληαη λα αληεπεμέιζνπλ ζην 

θφζηνο νπζησδψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κεηαμχ άιισλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηηκψλ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελεξγεηαθή έλδεηα ζπλδέεηαη κε ηε γεληθή έλδεηα θαη είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο βαζχηεξσλ αηηίσλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη πςειέο ηηκέο 

ηεο ελέξγεηαο, νη επηζεηηθέο ηερληθέο εκπνξίνπ θαη εκπνξηθήο πξνψζεζεο, παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αλαπεξία, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνζθνξέο ή ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, ην ρακειφ εηζφδεκα, ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην λνηθνθπξηφ θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ε ελεξγεηαθή 

απφδνζε ησλ θαηνηθηψλ· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη άλεξγνη, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη νηθνγέλεηεο κε 

ρακειφ εηζφδεκα, νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ρεξέςεη, νη άλζξσπνη κε ρξφληεο αζζέλεηεο, 

νη ειηθησκέλνη, νη λένη, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη κεηνλφηεηεο αλήθνπλ ζπρλά ζηα 

πιένλ επάισηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη ππνθέξνπλ ηδηαίηεξα ιφγσ 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηαβίσζεο· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφλνηαο θαη ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο, ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε ε πξφλνηα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαηά 60 % ελψ ζε άιια κφλν 

θαηά 15%· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κέζνο αληίθηππνο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξφλνηαο ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο θηψρεηαο ζηελ ΔΔ είλαη 35 %· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη σο ελεξγεηαθή πελία κπνξεί λα νξηζηεί ε αδπλακία ελφο 

λνηθνθπξηνχ λα δηαηεξεί επαξθέο επίπεδν ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδνληαη νη βαζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πγείαο, ιφγσ ζπλδπαζκνχ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, πςειψλ ηηκψλ ελέξγεηαο θαη θαηνηθηψλ ρακειήο πνηφηεηαο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηθείκελε έθζεζε ηνπ Eurofound κε ζέκα ηε ζηέγαζε ζηελ 

Δπξψπε ζα πεξηιακβάλεη έλα κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν, ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ 

επηπέδσλ αθαηάιιεισλ θαηνηθηψλ (ζηνηρεία ηνπ 2011), ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

ηαηξηθψλ δαπαλψλ επηβαξχλεη ηηο νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ ησλ 28 θαηά πεξηζζφηεξν απφ 170 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, εάλ πξαγκαηνπνηνχληαλ φιεο 

νη ζρεηηθέο επηζθεπέο, νη ηαηξηθέο δαπάλεο ζα πεξηνξίδνληαλ θαηά πεξίπνπ 8 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαηά ην πξψην έηνο, ελψ ζα ζπλέρηδαλ λα πξνθχπηνπλ νθέιε θαη 

ζην κέιινλ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηελ χδξεπζε 

θαη ζηελ απνρέηεπζε ζπλίζηαηαη ζηελ πξφζβαζε φισλ ησλ αλζξψπσλ ζε πνηνηηθφ, 

αζθαιέο, πξνζηηφ απφ πξαθηηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε, επαξθέο θαη απνδεθηφ λεξφ γηα 



 

PE569.633v02-00 10/38 RR\1087692EL.doc 

EL 

πξνζσπηθή θαη νηθηαθή ρξήζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε άιιε ζχζηαζε 

ηνπ ΟΖΔ, νη πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκνχο χδξεπζεο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο 

πιεξσκψλ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 3% θαη’ αλψηαην φξην ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ λνηθνθπξηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο 

έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα λνηθνθπξηά πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο ή 

αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελεξγεηαθή έλδεηα εμειίζζεηαη ζε απμαλφκελν πξφβιεκα 

ζηελ Δπξψπε θαη φηη ε θαηάζηαζε ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ απμήζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ, ηεο παξάιιειεο αχμεζεο ησλ 

κηζζνινγηθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο θηψρεηαο ελ γέλεη, ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, θαζψο θαη ηεο θαθήο κφλσζεο ησλ θαηνηθηψλ, ηδίσο ζηηο 

κεζνγεηαθέο ρψξεο· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο πνπ δνπλ ζηελ ΔΔ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο είλαη 

θαηά 12 εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληζφηεηα απηή ζπγθαηαιέγνληαη νη δηαθνξέο ζηηο 

ακνηβέο θαη ζηηο ζπληάμεηο κεηαμχ ησλ θχισλ, ην πςειφ πνζνζηφ γπλαηθψλ ζε 

επηζθαιείο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζπρλά ππνρξεψλνληαη 

λα κέλνπλ νηθνλνκηθά αδξαλείο ιφγσ ηνπ απαγνξεπηηθνχ θφζηνπο ηεο θξνληίδαο ησλ 

παηδηψλ· 

ΚΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ράζκαηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηελ ακνηβή, 

ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηε δσή ηνπο σο 

ζπληαμηνχρσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο άλσ ησλ 65 εηψλ δηαηξέρνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο άλδξεο, θαζψο ηα κέζα ζπληαμηνδνηηθά εηζνδήκαηα ησλ γπλαηθψλ είλαη 

ρακειφηεξα επί ηνπ παξφληνο, θαη ζπρλά πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ 

αλδξψλ· 

ΚΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δλεξγεηαθή Έλσζε νθείιεη λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο 

απαληήζεηο ζην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο πνπ πιήηηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 100 

εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνπο, εληζρχνληαο ηνπο πην επάισηνπο θαηαλαισηέο, 

βειηηψλνληαο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε γηα ηνπο πιένλ επάισηνπο θαη ζεζπίδνληαο 

κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ ελέξγεηα νηθνλνκηθά πξνζηηή ζε φζνπο 

βξίζθνληαη ζε αλάγθε· 

ΚΕ ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νδεγία 2012/27/ΔΔ θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ 

πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη λα ελεκεξψλνπλ θαη λα ζπκβνπιεχνπλ ηα άηνκα 

θαη ηα λνηθνθπξηά ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε· 

ΚΕ ιακβάλνληαο ππφςε φηη, φζνλ αθνξά ηα 9 ζηνηρεία ηνπ δείθηε ζνβαξήο πιηθήο 

ζηέξεζεο (πιεξσκή ελνηθίνπ ή εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ, επαξθήο ζέξκαλζε θαηνηθίαο, 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ εμφδσλ, θαηαλάισζε θξέαηνο, ςαξηνχ ή ηζνδχλακεο 

πξσηεΐλεο θάζε δεχηεξε εκέξα, δηαθνπέο κίαο εβδνκάδαο καθξηά απφ ην ζπίηη, δαπάλεο 

απηνθηλήηνπ, θαηνρή πιπληεξίνπ, έγρξσκεο ηειεφξαζεο ή ηειεθψλνπ), πνιιέο κειέηεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ηηκέο ηεο αγνξάο είλαη ηειηθά πςειφηεξεο γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ 

απεηινχληαη απφ θηψρεηα· 
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ΚΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, δεδνκέλνπ φηη ε θηψρεηα κηαο νηθνγέλεηαο έρεη αδηαίξεην 

ραξαθηήξα, πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ν αληίθηππνο πνπ έρεη ε ελεξγεηαθή δηάζηαζε ζηε 

θηψρεηα· 

Λ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλαθαίληζε ηνπ εζληθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζην ελεξγεηαθφ θφζηνο, 

ηδίσο γηα ηηο ιηγφηεξν επθαηάζηαηεο νηθνγέλεηεο θαη ζα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο· 

ΛΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 22 348 834 λνηθνθπξηά (πεξίπνπ ην 11 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ΔΔ) δαπαλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 40% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο γηα ζηέγαζε· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ην ππεξβνιηθά 

επαρζέο θφζηνο ζηέγαζεο ραξαθηεξίζηεθε σο «θνηλσληθή ηάζε ζηελ νπνία πξέπεη λα 

δνζεί ε δένπζα πξνζνρή»· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 21 942 491 λνηθνθπξηά (πεξίπνπ ην 

10,8 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ) αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη 

επεηγφλησο λα θαζνξίζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κέηξα πνιηηηθήο πνπ 

λα δηεπθνιχλνπλ ηα λνηθνθπξηά λα αληεπεμέιζνπλ ζην θφζηνο ζηέγαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζηεγαζηηθψλ επηδνκάησλ· 

ΛΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κνινλφηη νη ηηκέο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο ζπγθιίλνπλ ζηελ 

Δπξψπε, ε αγνξαζηηθή δχλακε δελ ζπγθιίλεη ζηνλ ίδην βαζκφ· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξφζβαζε ζηε ζηέγαζε απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα, ην 

νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε άιισλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζε αμηνπξεπή 

δηαβίσζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε βνήζεηα γηα αμηνπξεπή 

θαη θαηάιιειε ζηέγαζε ζπληζηά δηεζλή ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ νπνία ε 

Έλσζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε, δεδνκέλνπ φηη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ζηέγαζε 

θαη ζε ζηεγαζηηθή βνήζεηα αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ζηα άξζξα 30 θαη 31 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Υάξηε πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζην άξζξν 25 ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, θαζψο θαη ζην ζχληαγκα 

πνιιψλ θξαηψλ κειψλ· 

ΛΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζηέγαζε αληηπξνζσπεχεη ην ζεκαληηθφηεξν έμνδν ησλ 

επξσπατθψλ λνηθνθπξηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηέγαζε (ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, ηδηνθηεζία, κίζζσκα, 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο) απνηειεί πεγή αζηάζεηαο θαη άγρνπο θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη 

κείδνλ δήηεκα αλεζπρίαο· 

ΛΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζηέξεζε ζηέγαζεο θαη ε ελεξγεηαθή έλδεηα είλαη 

ζνβαξφηεξεο ζηηο ρψξεο κε ρακειφηεξν επίπεδν θνηλσληθψλ ελνηθηαδφκελσλ 

θαηνηθηψλ, φπσο ι.ρ. ζηηο αλαηνιηθέο θαη ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο· 

ΛΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ ελνηθηαδφκελσλ θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θαηνηθηψλ δείρλεη φηη νη δπηηθέο θαη νη βφξεηεο ρψξεο έρνπλ 

κεγαιχηεξν κεξίδην δεκφζησλ θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο 

ΔΔ, ελψ νη κεζνγεηαθέο θαη νη αλαηνιηθέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ειάρηζην (πεξίπνπ 

5 %) απφζεκα θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ ή ραξαθηεξίδνληαη απφ νινθιεξσηηθή έιιεηςε 



 

PE569.633v02-00 12/38 RR\1087692EL.doc 

EL 

θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζηέξεζε ζηέγαζεο θαη ε ελεξγεηαθή 

έλδεηα είλαη ζνβαξφηεξεο ζηηο ρψξεο κε ρακειφηεξν επίπεδν ελνηθηαδφκελσλ 

θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ, φπσο ι.ρ. ζηηο αλαηνιηθέο θαη ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο· 

ΛΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Eurofound, γηα πνιιά άηνκα κε 

ρακειά εηζνδήκαηα, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο 

σθειείαο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν είδνο ρξένπο, γεγνλφο ην νπνίν κεξηθέο θνξέο 

παξαβιέπεηαη· 

ΛΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνηλσληθή ζηέγαζε δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο, 

δηφηη ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε πςειψλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο, θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη ζπλνρήο, δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζπλεηζθέξεη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έλδεηαο· 

ΛΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έθζεζε ηνπ Eurofound «Πξφζβαζε ζηα επηδφκαηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο: πεξηνξηζκφο ηεο κε αλάιεςεο» εθηζηά ζαθψο ηελ πξνζνρή ζην 

πξφβιεκα φηη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο δελ 

θζάλνπλ πάληα ζε απηνχο πνπ ηα δηθαηνχληαη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ αξθεί ε 

δεκηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξήζε 

ηνπο απφ απηνχο πνπ ηα δηθαηνχληαη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη επίζεο λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη εμνηθνλνκήζεηο πνπ επηηπγράλνληαη καθξνπξφζεζκα σο απνηέιεζκα 

ηεο γξήγνξεο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο πξφζβαζεο ησλ πιεζπζκψλ-ζηφρσλ 

ζηα επηδφκαηα· 

Μ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θξίζε είρε επηπηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζηε ζηέγαζε, θαζψο θαη ζηηο επελδχζεηο ζηελ θνηλσληθή ζηέγαζε εληφο 

ηεο Έλσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα επελδχζεηο ζηελ 

θνηλσληθή ζηέγαζε επιήγεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη φηη ην γεγνλφο απηφ επηβάιιεη ζηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Έλσζε λα αλαιάβνπλ επεηγφλησο δξάζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε αμηνπξεπή θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή θαηνηθία· 

ΜΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πγεία θαη ην βηνηηθφ 

επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, ηδίσο ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

ηνπ αληίθηππνπ ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ, θαη 

φηη ην ράζκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθά πξνζηηή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη ζε εηζφδεκα θαη 

πινχην, φρη κφλν παξακέλεη ζεκαληηθφ, αιιά, ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, εμαθνινπζεί λα 

δηεπξχλεηαη· 

ΜΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηε γλσκνδφηεζή ηεο ηεο 20ήο Μαΐνπ 2010, εμέθξαζε αλεζπρία 

γηα ην γεγνλφο φηη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πγεία· 

ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κπνξεί λα 

πιήμεη ζνβαξά ηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφζν απφ πιεπξάο πξνζθνξάο φζν θαη απφ πιεπξάο δήηεζεο· 
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ΜΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηνξηζκνί ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ζνβαξά ηελ καθξνπξφζεζκε 

νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα παξεκπνδίζνπλ ηελ ηζφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζην έδαθφο ηνπο· 

ΜΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θίλδπλνη αληζφηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο επηηείλνληαη 

πεξαηηέξσ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θηψρεηαο κε άιινπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ έλα 

άηνκν επάισην (φπσο ε παηδηθή ειηθία ή ην γήξαο, ε αλαπεξία ή νη κεηνλνηηθέο 

θαηαβνιέο) θαη φηη, αληηζηξφθσο, ε θαθή πγεία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θηψρεηα θαη/ή 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ· 

ΜΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 21% ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο ΔΔ28 δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη φηη ην 20 % ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 16 έσο 74 εηψλ δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην 

δηαδίθηπν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (95%) θαηαγξάθεηαη ζηηο Κάησ Υψξεο, ελψ ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε βξίζθεηαη ε Βνπιγαξία φπνπ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δηαζέηεη ην 54 % ησλ 

λνηθνθπξηψλ· 

ΜΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εληαία ςεθηαθή αγνξά απνηειεί κία απφ ηηο 10 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο Δπηηξνπήο θαη φηη κειινληηθά ην 90 % ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζα απαηηεί νξηζκέλεο δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ελψ ην 59 % 

ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε δίθηπν 4G, ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ην 

πνζνζηφ απηφ δελ ππεξβαίλεη ην 15 %· 

ΜΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο ζέζεο εξγαζίαο παξακέλεη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο απνκάθξπλζεο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη φηη νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηέο ζπληζηνχλ αδηακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα 

ζηελ αλαδήηεζε απαζρφιεζεο· 

ΜΘ. έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα 64/292 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 

28εο Ηνπιίνπ 2010, ζρεηηθά κε «ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζην λεξφ θαη ηελ 

απνρέηεπζε»
1
, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζε αζθαιέο θαη θαζαξφ πφζηκν λεξφ 

σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα, απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή 

θαη φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

Ν. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν δηαηνκεαθφο ραξαθηήξαο ησλ πηπρψλ ηεο θηψρεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θχιν απαηηεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

πνιιαπιέο δηαθξίζεηο θαη δεηήκαηα, φπσο ε ζηέγαζε, ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο, ε επηζθαιήο απαζρφιεζε θαη νη 

θνξνινγηθέο πνιηηηθέο· 

ΝΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζηφρνη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο δελ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ παξά κφλν εάλ αληηκεησπηζηεί ε θηψρεηα ησλ γπλαηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε θαη ε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλνδηθή ζχγθιηζε ζε φ,ηη αθνξά ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· 

                                                 
1
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F
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ΝΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα 

ηε θηψρεηα, ηα έμνδα δηαβίσζεο θαη ην εηζφδεκα κε βάζε ηα λνηθνθπξηά σο ζπζηαηηθέο 

κνλάδεο, ιακβάλεηαη σο πξνυπφζεζε ε νκνηφκνξθε θαη ίζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηελ πξάμε, ηα 

λνηθνθπξηά δηαθέξνπλ θαη ε θαηαλνκή κπνξεί λα είλαη άληζε θαη εμαξηψκελε απφ ην 

θχιν, γεγνλφο πνπ απαηηεί ε πξνζέγγηζε σο πξνο ηε ράξαμε πνιηηηθήο λα βαζίδεηαη ζηα 

αηνκηθά έμνδα θαη έζνδα· 

ΝΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 17 % ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ, ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη γπλαίθα, αδπλαηεί λα έρεη 

επαξθή ζέξκαλζε ζηελ θαηνηθία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επί ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην 10%· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηηκέο ρνλδξηθήο ηεο 

ελέξγεηαο κεηψζεθαλ, ελψ νη ηηκέο ιηαληθήο απμήζεθαλ, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα 

έμνδα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ππάξρεη, δπζηπρψο, ζε επίπεδν ΔΔ νξηζκφο ηεο 

ελεξγεηαθήο έλδεηαο, ελψ ην θαηλφκελν επεξεάδεη δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο· 

ΝΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λεαξψλ γπλαηθψλ είλαη 

πςειφηεξα απφ ηα πνζνζηά άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, κε απνηέιεζκα νη λεαξέο 

γπλαίθεο λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο απφ πνιχ λεαξή ειηθία· 

ΝΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ελψ ηα απμαλφκελα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ε ππεξβνιηθή 

επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δαπάλεο ζηέγαζεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζην πξφβιεκα ησλ άζηεγσλ γπλαηθψλ, απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ γπλαηθψλ πνπ ράλνπλ ή εγθαηαιείπνπλ ηα 

ζπίηηα ηνπο θαη ησλ αηηίσλ απηήο ηεο θαηάζηαζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ρξέε ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ηα αηνκηθά ρξέε ζπλδένληαη άκεζα κε ηα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

απνηεινχλ έλα απφ ηα θχξηα αίηηα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

Βαζικέρ ζςζηάζειρ 

Βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε πξσηνβνπιίαο:  

1. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ πιήξσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα πηνζεηήζνπλ νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πνηθίισλ πηπρψλ απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ κέζσ 

κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηελφηεξε ζχλδεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο 

θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο· 

2. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνζππνγξάςνπλ ηελ επηβνιή ρεηκεξηλήο αλαζηνιήο ηεο 

απνζχλδεζεο απφ ηε ζέξκαλζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα κηα 

πξνθαζνξηζκέλεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαλέλα λνηθνθπξηφ δελ ζα απνζπλδέεηαη απφ ηελ 

παξνρή ελέξγεηαο, ελψ ηα απνζπλδεδεκέλα λνηθνθπξηά ζα επαλαζπλδένληαη θαη ηνλίδεη 

φηη ην ζρεηηθφ θφζηνο ζα έρεη θπζηθά δεκφζην ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη νη θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο εκπίπηνπλ θαηά πξψην ιφγν ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα αμηνινγήζνπλ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηα 

πξφηππα ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ) ζρεηηθά κε ηελ επαξθή 

ζεξκνθξαζία ζηηο νηθίεο  

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηελεξγήζεη εθηίκεζε επηπηψζεσλ ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 
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ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ ΔΔ θαη λα εμεηάζεη ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ πνπ ζα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε 

θξάηνο κέινο, θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη θαηά πφζνλ ηα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηα 

λνηθνθπξηά λα θαιχπηνπλ βαζηθέο πξνζσπηθέο αλάγθεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

αμηνινγήζεη ζηε βάζε απηή ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα παξνρήο ζε επίπεδν θξάηνπο κέινπο 

επαξθνχο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ζην 60% ηνπ εζληθνχ κέζνπ εηζνδήκαηνο ζε φια ηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα 

κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο θαη ηηο παξαδφζεηο θαη κε παξάιιειν ζεβαζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαζελφο απφ απηά, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε θνηλσληθή 

ζχγθιηζε ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ· 

4. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ πην απνηειεζκαηηθή, πην ζηνρεπκέλε θαη 

θαιχηεξα ειεγρφκελε ρξήζε ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακείσλ (ΔΓΔΣ) απφ ηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ε ελεξγεηαθή έλδεηα, ηα απμαλφκελα έμνδα δηαβίσζεο, ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, ε ζηέξεζε ζηέγεο θαη ε αλεπαξθήο πνηφηεηα ησλ θαηνηθηψλ· πηζηεχεη φηη 

ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα επηηξέςεη κεγαιχηεξε επειημία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αθηεξψζνπλ κηα ζχλνδν θνξπθήο ζηα 

δεηήκαηα ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο, ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο· 

Πολιηικέρ ηηρ ΕΕ για ηην επίηεςξη ηος ζηόσος ηηρ καηαπολέμηζηρ ηηρ θηώσειαρ· 

6. ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απμήζεθε παξφιν πνπ ν ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020» είλαη λα κεησζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία· εθθξάδεη επίζεο απνδνθηκαζία γηα ην 

γεγνλφο φηη ν δείθηεο θηψρεηαο δελ έρεη βειηησζεί παξά κφλν ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαλεψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο φζνλ αθνξά 

ηνλ ζηφρν κείσζεο ηεο θηψρεηαο ν νπνίνο γίλεηαη φιν θαη πην αλέθηθηνο· 

7. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ ζε φινπο πξνζηηή θαη επαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο γηα φζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη θαη λα παξέρνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε απνδεκίσζεο γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο φηαλ δελ 

είλαη εθηθηή ε κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα· ππνγξακκίδεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηνχλ θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ 

νθέιε απφ έλα ζχζηεκα επαξθνχο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο· 

8. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ νπνηεζδήπνηε πνιηηηθέο 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο θηψρεηαο· 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο 

Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο θαη κεηά ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020, θαη 

λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ κε άιια επξσπατθά ηακεία, θαη εηδηθφηεξα κε 

ην ΔΚΣ, θαζψο θαη κε ηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε είζνδνο ησλ απφξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ σθειεζεί απφ ην πξφγξακκα νη πιένλ άπνξεο θαη επάισηεο 

νκάδεο, φπσο νη λεφηεξεο γπλαίθεο, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία 
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θαη νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο· 

10. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δνκψλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ζηα θνλδχιηα ηνπ ΔΣΠΑ, απνθεχγνληαο ηελ επηβνιή 

πξφζζεηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ζηηο ελ ιφγσ δνκέο, νη νπνίεο έρνπλ ζπρλά αλεπαξθέο 

πξνζσπηθφ· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ κεραληζκνχο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ άηππεο θαη φρη κέζσ επίζεκεο εθπαίδεπζεο· 

12. ηνλίδεη φηη, φπνπ εθαξκφδνληαη πξσηνβνπιίεο φπσο νη εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία, πξέπεη 

λα ππάξρεη ζθαηξηθή θαηαλφεζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηηο πεξηθέξεηεο 

ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ νη ελ ιφγσ πξσηνβνπιίεο· απηφ απαηηεί 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ησλ θέληξσλ απαζρφιεζεο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ, ζηε ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ απηψλ ησλ 

ρξεζηψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ 

αλάπηπμε ηνκέσλ κέζσ άκεζεο επαθήο κε ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα εληνπίδνληαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ νη ηειεπηαίεο απαηηνχλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπο· 

13. επηθξνηεί ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ 

ππιψλα γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα· ππελζπκίδεη φηη ν ππιψλαο απηφο ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην άξζξν 9 ηεο ΛΔΔ· 

14. ππνζηεξίδεη ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα εμαζθαιίζεη κηα θνηλσληθή βαζκνιφγεζε 

ΑΑΑ γηα ηελ Έλσζε κε ηελ παξνπζίαζε λέσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

πηπρψλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν· 

15. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ, λα εγθξίλνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ έλα πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη δξάζεηο, κεηαμχ άιισλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο· 

16. ππελζπκίδεη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο 

κε ζέκα «Γηα κηα ζπληνληζκέλε επξσπατθή δξάζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο» θαη ζεκεηψλεη ηε ζχζηαζή ηεο γηα 

ζπγθξφηεζε ελφο Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηε Φηψρεηα πνπ ζα έρεη σο θχξην 

ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο θαη ζα ζπγθεληξψλεη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ επξσπατθψλ δεηθηψλ 

ελεξγεηαθήο έλδεηαο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Eurostat), ηελ απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, 

ηνλ εληνπηζκφ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ γηα ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

επξσπατθήο αιιειεγγχεο ζε απηφ ην πεδίν· ηνλίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ράξαμεο πνιηηηθψλ βάζεη 

ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ 

δείθηεο θαη λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε θαη ηα έμνδα ησλ 

λνηθνθπξηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ελεξγεηαθή έλδεηα  

17. ζεσξεί φηη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρνπλ θαη δηαγελεαινγηθή 
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δηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα απνηξέςνπλ ηελ πξφσξε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ· 

18. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε, ζην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο θηψρεηαο, λα εληείλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν 

θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ν νπνίνο ελέρεη έληνλε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, γηα 

παξάδεηγκα ππφ κνξθή ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

κείσζεο ηεο θηψρεηαο πνπ νξίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020· 

19. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κέζσ 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηππηθήο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, θαη 

ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηα 

θχια θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηεο θηψρεηαο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

γπλαηθψλ κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε ηνκείο φπνπ ππνεθπξνζσπνχληαη νη γπλαίθεο, φπσο 

ε επηζηήκε, ε ηερλνινγία, ε κεραληθή θαη νη επηρεηξήζεηο, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ελζσκαηψζεη ηνπο ζηφρνπο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηηο γπλαίθεο ζηηο εηδηθέο 

ζπζηάζεηο αλά ρψξα· 

20. δεηεί λα ππνβάιεη θάζε θξάηνο κέινο αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ 

ζρεδίνπ κείσζεο ηεο θηψρεηαο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ αληηκεησπίδεη ηηο πηπρέο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν· 

Πόποι και ειζόδημα ηυν θηυσών νοικοκςπιών 

21. ηνλίδεη φηη ην αμηνπξεπέο εηζφδεκα απνηειεί ζεκειηψδεο ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί θαλείο λα δεη κε αμηνπξέπεηα· επηζεκαίλεη φηη, παξφιν πνπ ε απαζρφιεζε 

κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απαιιαγή απφ ηε θηψρεηα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη έλα ειάρηζην θαη επαξθέο εηζφδεκα πνπ ζα βνεζά ηνπο 

αλζξψπνπο λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο· ππελζπκίδεη φηη ην 16,7% ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ ΔΔ28 ην 2013 δηέηξερε θίλδπλν θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο ήηαλ θάησ απφ ην 

εζληθφ φξην ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη φηη ην επίπεδν ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ 

παξακέλεη απαξάδεθηα πςειφ·  

22. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, λα δηαηππψζεη ζπζηάζεηο 

πξνο ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ νπζηαζηηθή θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζην πιαίζην ηεο πξναγσγήο ηεο 

θνηλσληθήο ζχγθιηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θξάηνπο κέινπο· 

23. ππελζπκίδεη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο 

κε ζέκα «Διάρηζην επξσπατθφ εηζφδεκα θαη δείθηεο θηψρεηαο»· παξαηεξεί φηη ζηε 

γλσκνδφηεζε ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ην επαξθέο 

ειάρηζην εηζφδεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη θνηλά πξφηππα θαη δείθηεο, λα 

ππνδεηθλχεη κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη λα βειηηψλεη ηνλ 

δηάινγν κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο ΔΔ· ζεσξεί φηη ην ελ ιφγσ πιαίζην πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθά 
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ζηνηρεία θαη ζηα δηθαηψκαηα θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε θξάηνο κέινο, ελψ επηπιένλ πξέπεη λα 

ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο·  

24. ηνλίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο πξέπεη λα απνηξέπνπλ θαη λα 

απνκαθξχλνπλ ηα λνηθνθπξηά απφ ηε ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε, θαζψο θαη λα παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα εηζνδήκαηνο πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο· ππελζπκίδεη φηη ηα 

ζπζηήκαηα ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

βαζηθφ κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΛΔΔ, ην νπνίν εγγπάηαη ηελ επαξθή 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ θνηλσλία, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, θαη κεγαιχηεξε ηζφηεηα 

επθαηξηψλ· ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο φηη ηα 

ζπζηήκαηα ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δηα βίνπ κάζεζε, 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζηφρνο ησλ νπνίσλ ζα είλαη λα βνεζνχλ ηνπο αλέξγνπο λα επηζηξέθνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα βξίζθνπλ αμηνπξεπείο ζέζεηο εξγαζίαο· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα βνεζήζνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηεθκεξησκέλεο επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζή 

ηνπο, λα ζηεξίμνπλ ηνπο κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο παξέρνληαο 

ζηνρεπκέλεο ελεξγεηαθέο ζπκβνπιέο θαη εθπαηδεχνληαο ελεξγεηαθνχο ζπκβνχινπο θαη 

λα ππνρξεψζνπλ ηνπο παξφρνπο ελέξγεηαο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ελέξγεηαο πξνο ηα λνηθνθπξηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κέηξα κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο· 

26. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα αζθνχλ, εθφζνλ ελδείθλπηαη, 

πξννξαηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνπξεπνχο ζηέγαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο θαηνηθίεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αζθνχλ 

ζπλεηή πνιηηηθή γηα ηα ελνίθηα φηαλ απαηηνχληαη επείγνληα θνηλσληθά κέηξα θαη 

επηζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ καθξνπξφζεζκα 

ζηεγαζηηθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα δηαθνξεηηθέο θνηλσληθά κεηνλεθηνχζεο νκάδεο-ζηφρνπο  ηνλίδεη φηη 

εμαθνινπζεί λα είλαη αλαγθαία ε ιήςε νπζηαζηηθψλ κέηξσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία «θνπζθψλ» ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε νπζηαζηηθή ξχζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά 

ελππφζεθσλ δαλείσλ· ελζαξξχλεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζέζπηζε πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα βνεζήζνπλ νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο λα παξακείλνπλ ζηελ 

πξψηε θαηνηθία ηνπο· 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ ζε ζηεγαζηηθφ επίδνκα σο πξνυπφζεζε ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο· δεηεί λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθά πξνζηηψλ κηζζσκέλσλ 

θαηνηθηψλ σο κέζνπ δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε ρακειά εηζνδήκαηα 

ζηε ζηέγαζε, θαη παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ επαξθή αξηζκφ 

θαηνηθηψλ ζε πξνζηηέο ηηκέο· 

28. ηνλίδεη φηη ε θηψρεηα κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα ζε πνιιά 

θξάηε κέιε· δεηεί ζπλεπψο απφ ηα θξάηε κέιε λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα ζπληαμηνδνηηθά 
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ηνπο ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ επαξθέο επίπεδν ζπληαμηνδνηηθψλ 

εηζνδεκάησλ θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ· 

29. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αζρνιεζεί κε ην πξφβιεκα ησλ αζηέγσλ αληηκεησπίδνληάο ην 

σο αθξαία κνξθή θηψρεηαο, θαη ηδίσο κε ηνπο ρεηκεξηλνχο ζαλάηνπο αζηέγσλ θαη 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε θξχα ζπίηηα· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα επαλαμηνινγήζνπλ ηελ 

πξφνδφ ηνπο πξνο ηελ εμάιεηςε απηψλ ησλ αθξαίσλ κνξθψλ θηψρεηαο· 

30. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαζνξίζνπλ επεηγφλησο, λα πινπνηήζνπλ θαη 

λα δηαηεξήζνπλ κέηξα πνιηηηθήο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηα λνηθνθπξηά λα αληεπεμέιζνπλ 

ζην θφζηνο ζηέγαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζηεγαζηηθψλ επηδνκάησλ, 

δεδνκέλνπ φηη 22.348.834 λνηθνθπξηά (πεξίπνπ ην 11% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ) 

δαπαλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 40 % ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζηε ζηέγαζε θαη 

φηη 21 942 491 λνηθνθπξηά (πεξίπνπ ην 10,8 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ) αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε επαξθνχο ζεξκνθξαζίαο ζηελ θαηνηθία ηνπο· 

31. ππελζπκίδεη φηη ηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη εθείλα πνπ είλαη θησρά ή 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

πξνβιέςνπλ ηηο αλαγθαίεο δεκφζηεο δαπάλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηα λνηθνθπξηά 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο πςειήο πνηφηεηαο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο δεκφζηεο ππεξεζίεο· 

Οικιακέρ δαπάνερ ηυν θηυσών νοικοκςπιών 

32. εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα έλαλ πξνυπνινγηζκφ αλαθνξάο, 

ην νπνίν απνηειεί βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, δεδνκέλνπ φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ησλ δαπαλψλ ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ κε πην ηζνξξνπεκέλν ηξφπν 

θαη κε κηα πξνζέγγηζε βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

πξφθιεζε· επηζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνυπνινγηζκνί 

αλαθνξάο πνπ λα αληαλαθινχλ ηηο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο ζηήξημεο πνπ ζα παξαζρεζεί θαη ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηάο ηεο· ζεσξεί φηη ην κέζν 

απηφ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, 

ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ θηψρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»· ηνλίδεη 

φηη ε κείσζε ησλ νηθηαθψλ δαπαλψλ γηα ηα θησρά λνηθνθπξηά ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν 

ηφζν ζηα ελδηαθεξφκελα λνηθνθπξηά θαη ζηελ νηθνλνκία - ηδίσο ζηελ ηνπηθή - φζν θαη 

ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή· 

33. ππελζπκίδεη φηη ηα θησρά λνηθνθπξηά δαπαλνχλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο ζε ηξφθηκα, ζηε ζηέγαζε θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθειείαο, 

θαιεί σο εθ ηνχηνπ ηελ Δπηηξνπή λα ζπλδέζεη θαιχηεξα ηηο πνιηηηθέο ηεο κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, λα βειηηψζεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ ηαθηηθφ δηάινγν κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ βηψλνπλ θηψρεηα, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη άλζξσπνη απηνί ζα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ ηνπο αθνξνχλ· 

34. ηνλίδεη φηη κέρξη ζηηγκήο δελ πθίζηαηαη νξηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο ζε επίπεδν 

Έλσζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ νξζά ε 

ζνβαξφηεηα, ηα αίηηα θαη νη επηπηψζεηο απηήο ηεο δηάζηαζεο ηεο θηψρεηαο ζηελ 



 

PE569.633v02-00 20/38 RR\1087692EL.doc 

EL 

Έλσζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη απφ θνηλνχ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 

έλαλ θνηλφ νξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ επάισηα ηα λνηθνθπξηά· 

35. ηνλίδεη φηη ν νξηζκφο απηφο πξέπεη λα δηαηππσζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ βηψλνπλ θηψρεηα θαη κε ηνπο θνξείο πνπ θαηαπνιεκνχλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη φηη ελ πξνθεηκέλσ πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα ιεθζεί ππφςε 

ε αδπλακία ελφο λνηθνθπξηνχ λα εμαζθαιίζεη επίπεδν ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ πνπ λα 

θαιχπηεη επαξθψο ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί· 

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθδψζεη αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή έλδεηα ζηελ 

Δπξψπε, ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζε απηφ ην πεδίν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ζην πιαίζην απηφ 

αμηνινγήζεηο ησλ επηπηψζεσλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο ζηα θξάηε κέιε· ηνλίδεη φηη ε ελέξγεηα 

πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο· 

37. ηνλίδεη φηη ππάξρεη ήδε κηα ρακέλε γεληά· ηνλίδεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ λα απνηξαπεί ην ελδερφκελν λα πεξηέιζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξνη λένη ζε 

θαηάζηαζε ελεξγεηαθήο έλδεηαο ζην κέιινλ· 

38. επηζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή εθπαίδεπζε ζε λεαξή ειηθία έρεη 

απνδεηρζεί φηη βειηηψλεη ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία, 

κεηαμχ άιισλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ· ζπληζηά ηελ 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα 

νπνία ζα ζηνρεχνπλ ζε γπλαίθεο θαη θνξίηζηα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο θαη αληηκεησπίδνπλ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ· 

39. ηνλίδεη φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ελεξγεηαθή έλδεηα 

αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη, ζπλεπψο δελ 

κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ αλαγθαία αξρηθή πξνθαηαβνιηθή επέλδπζε ζε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ζπζθεπέο, φπσο κφλσζε ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο· 

επηζεκαίλεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφλ δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο ζπλερνχο 

ρξήζεο κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ απ’ φζν είλαη 

αλαγθαίν ζε ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθειείαο, ελψ δελ αληηκεησπίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ηα δεηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ή ηεο έιιεηςεο ελέξγεηαο· 

40. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (EIGE) θαη 

ηα θξάηε κέιε λα δηελεξγήζνπλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο άζηεγεο γπλαίθεο, ηα αίηηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επλννχλ, δεδνκέλνπ φηη ην θαηλφκελν δελ 

αληηθαηνπηξίδεηαη επαξθψο ζηα ζεκεξηλά ζηνηρεία· ζεκεηψλεη φηη ζηα εηδηθά αλά θχιν 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζπγθαηαιέγνληαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε 

ιφγσ θχινπ, ε πξνζσξηλή ζηέγαζε θαη ε απνθπγή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ· 

41. ππνζηεξίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ αλαθνξάο, θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο αλά θχιν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληζνηήησλ ιφγσ θχινπ ζην πιαίζην ησλ λνηθνθπξηψλ· 

42. ζεσξεί φηη ην κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο ησλ γπλαηθψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη επίζεο 
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ππφςε σο πηζαλφο παξάγνληαο ηξσηφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ· 

Εζηίαζη ηηρ σπημαηοδόηηζηρ και ηυν πολιηικών ζηην καηαπολέμηζη ηηρ θηώσειαρ και 

ηηρ ενεπγειακήρ ένδειαρ 

43. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ ΔΔ λα παξάζρνπλ κηθξνπηζηψζεηο ή άηνθα ή ρακειφηνθα 

δάλεηα κέζσ ι.ρ. ηεο ΔΣΔπ ζε λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξίμεη ηελ αξρηθή ηνπο επέλδπζε ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ή ζε ελεξγεηαθή 

απφδνζε, φπσο κφλσζε, ειηαθή ελέξγεηα θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ζπζθεπέο· 

44. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλνχλ ψζηε νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, 

ηφζν ζηηο λέεο θαηνηθίεο φζν θαη ζηηο αλαθαηλίζεηο πθηζηάκελσλ θαηνηθηψλ, λα έρνπλ 

σο γλψκνλα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε· 

45. ππελζπκίδεη φηη ε εζηίαζε νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Έλσζεο 

ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ κέζσ επελδχζεσλ ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε έρεη κεζνπξφζεζκα 

πνιιαπιά ζεηηθά απνηειέζκαηα: βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηεο πγείαο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ, κείσζε ησλ εμφδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ κε απνηέιεζκα ηελ ειάθξπλζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ, αχμεζε ησλ ηνπηθψλ επελδχζεσλ, 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ζπκβνιή ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ΔΔ 2020· 

46. ηνλίδεη, επίζεο, ηελ αλάγθε παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηακείσλ θαη 

απινχζηεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε απηνχο ηνπο πφξνπο· 

47. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ ε θηψρεηα λα κελ πξνζεγγίδεηαη κφλν απφ θνηλσληθή ή 

πνιηηηθή, αιιά θαη απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, κε βάζε ηηο κεζνπξφζεζκεο επηπηψζεηο· 

επηκέλεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο ηελ αλάγθε 

αληηκεηψπηζεο ηεο αληζφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα θαη ε νπνία πεξηνξίδεη ζεκαληηθά 

ηελ αλάπηπμε, επεξεάδεη δπζκελψο ηε ζπλνρή θαη εληζρχεη ηε θηψρεηα· 

48. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ζηε κείσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ λνηθνθπξηψλ, ε πξψηε εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ θαη ηεο 

θεξδνζθνπίαο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, δεκηνπξγψληαο ηζρπξφηεξεο δηαζπλδέζεηο θαη 

εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε ελνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη βηψζηκεο επελδχζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη απμάλνληαο ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα κε αληηθείκελν ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηα δεχηεξα εληζρχνληαο ηηο πνιηηηθέο ηνπο κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

λνηθνθπξηά εθηφο δηθηχνπ πνπ πιήηηνληαη απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ· 

θξνλεί φηη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο· 

49. ζεσξεί ιππεξή ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θεξδνζθνπία επί ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, ηδίσο ησλ κε κεηεγθαηαζηάζηκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ, θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ 

ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ, 

κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο ρξήζεο εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηβνιή θαηάιιειεο 

θνξνινγίαο·  
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50. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ΔΓΔΣ γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020, ιφγσ ηεο δπλεηηθήο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

αμηνπνηήζνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ ηα εκπφδηα 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε, φπσο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

κηθξφηεξσλ νξγαληζκψλ ζηα δηαξζξσηηθά ηακεία ή ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ· 

51. ππελζπκίδεη φηη γηα ηε ζηφρεπζε δηθαηνχρσλ πνπ εξγάδνληαη κε θησρά λνηθνθπξηά ή 

αλήθνπλ ζε απηά ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πιεξνχληαη 

πεξηζζφηεξν βαζκφ απφ ηα ΔΓΔΣ θαη ιηγφηεξν απφ κεγαιχηεξα ηακεία, φπσο ην 

ΔΣΠΑ· 

52. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε κεραληζκψλ 

δηαζηαπξνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο κεηαμχ ηνπ ΔΚΣ θαη ηνπ ΔΣΠΑ, φζνλ αθνξά 

ηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηα 

λνηθνθπξηά πνπ πιήηηνληαη απφ ελεξγεηαθή έλδεηα· ηνλίδεη ηα πνιιαπιά νθέιε ησλ 

πνιπηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε νξηδφληησλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελεξγεηαθή έλδεηα· 

53. ηνλίδεη φηη ε πνηφηεηα ησλ θαηνηθηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηείλεη λα είλαη πνιχ θαθή, είηε πξφθεηηαη γηα ελνηθηαζηέο είηε γηα 

ηδηνθηήηεο· ππελζπκίδεη φηη ην γεγνλφο απηφ επηηείλεη ηηο ιεγφκελεο επηπηψζεηο 

εγθισβηζκνχ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο θαη δελ 

αθήλεη πεξηζψξηα επελδχζεσλ ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην LEADER θαη ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαηεπζχλνληαο ηα επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ παξαγσγή δηαθνξνπνηεκέλεο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο εηδηθά ζην πιαίζην ηνπηθψλ δηθηχσλ, πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη κέηξα 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηα θηίξηα πνπ πξννξίδνληαη γηα λνηθνθπξηά πνπ πιήηηνληαη 

απφ ελεξγεηαθή έλδεηα· 

54. ππελζπκίδεη φηη νη ελνηθηαζηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ· ππελζπκίδεη φηη νη 

ελνηθηαζηέο έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα λα επελδχζνπλ δεδνκέλνπ φηη κεηαθνκίδνπλ 

επθνιφηεξα θαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο· ραηξεηίδεη ην πηινηηθφ ζρέδην ηεο 

Δπηηξνπήο «Fuel/Energy poverty - assessment of the impact of the crisis and review of 

existing and possible new measures in the Member States» (Έλδεηα 

θαπζίκσλ/ελεξγεηαθή έλδεηα – αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο θαη επηζθφπεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ θαη πηζαλψλ λέσλ κέηξσλ ζηα θξάηε κέιε) πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ πηινηηθνχ ζρεδίνπ, δηαηάμεηο πνπ λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

ρνξήγεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ γηα κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ ιακβάλνπλ νη 

ελνηθηαζηέο· 

55. ππελζπκίδεη ζηα θξάηε κέιε φηη ηνπιάρηζηνλ ην 20 % ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ ΔΚΣ 
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ζε θάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα δηαηεζεί γηα ηνλ ζηφρν «πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο» θαη φηη ην Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κέηξα 

θνηλσληθήο έληαμεο· 

56. ηνλίδεη ηελ άκεζε αλαθνχθηζε θαη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ άπνξσλ 

λνηθνθπξηψλ φηαλ παξέρνληαη ζε απηά ηα λνηθνθπξηά πφξνη γηα κηθξήο θιίκαθαο θαη 

ρακεινχ θφζηνπο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο νη ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα 

θαηνηθίεο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην ελεξγεηαθφ δίθηπν· 

Σύνδεζη ηυν κοινυνικών ζηόσυν και ηηρ ενεπγειακήρ πολιηικήρ 

57. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

αλαγλσξίδεη ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ζηηο πνιηηηθέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαη ηδίσο 

ε νδεγία 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ε νδεγία 2010/31/ΔΔ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ· ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη νη ζπλαθείο δηαηάμεηο 

ηεο νδεγίαο 2012/27/ΔΔ γηα ηε ζηφρεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πιήηηνληαη απφ 

ελεξγεηαθή έλδεηα θαη ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο (άξζξν 7 παξάγξαθνο 7) δελ 

αμηνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηα θξάηε κέιε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη, ζην 

πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηεο εθηίκεζεο αληηθηχπνπ ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε πνπ ζα δηελεξγήζεη, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 7 

παξάγξαθνο 7 θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 7· θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα 

εμεηάζεη, βάζεη ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο, ην ελδερφκελν λα εληζρχζεη ην άξζξν 7, 

ηδίσο ηελ παξάγξαθν 7, πξνθεηκέλνπ ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνληαη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ θνηλσληθνχο ζηφρνπο ζηνπο κεραληζκνχο ηνπο ππνρξέσζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο· 

58. ππελζπκίδεη φηη νη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ επίζεο λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

πξνσζψληαο ελαιιαθηηθά κέζα ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο κεηαμχ άιισλ ζπλεξγαηηθά 

κνληέια, θαζψο θαη ζπκθσλίεο ζπιινγηθήο αγνξάο, ψζηε λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα ζπλδπάδνπλ ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπο ζπκβάιινληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφλ ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα πξνσζήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ άκβιπλζε ηεο ελεξγεηαθήο 

έλδεηαο· 

59. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ηεξήζνπλ ηα πξφηππα ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο 

(ΠΟΤ) ζρεηηθά κε ηελ επαξθή ζεξκνθξαζία ζηηο νηθίεο· ζηεξίδνληαο ηηο πιένλ 

εππαζείο νκάδεο, ηδίσο ηα κηθξά παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 

απφ κφληκε αζζέλεηα ή αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ε πγεία θαη ε 

επεκεξία ηνπο· 

60. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ ακέζσο δξάζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηζθαινχο εξγαζίαο πνπ εκπνδίδεη ηα άηνκα λα έρνπλ ηαθηηθφ θαη 

αζθαιέο εηζφδεκα, ζέηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ εκπφδην ζηελ επηηπρή θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ· 

61. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ 

αλζξψπσλ ζε νηθνλνκηθή πξνζηηή, αμηφπηζηε, βηψζηκε θαη ζχγρξνλε ελέξγεηα, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ· 
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Σηέγαζη και θηώσεια 

62. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηζρπξά κέηξα γηα ηελ θνηλσληθή 

ζηέγαζε θαη λα εληζρχζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηηο θνηλσληθέο 

ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ Σακείσλ· ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε λα 

πξνσζήζνπλ ηελ πξνζθνξά πνηνηηθήο θνηλσληθήο ζηέγεο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξφζβαζε φισλ, θαη θπξίσο ησλ πιένλ επάισησλ αηφκσλ, ζε θαηάιιειε ζηέγαζε· 

ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο επθαηξίεο ηνπο 

γηα παξνρή θνηλσληθήο ζηέγεο κε ελαιιαθηηθέο λφκηκεο θαηαζθεπέο· ζπληζηά ζηα 

θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζπκκαρίεο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ· 

63. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο θαη πξνζηηήο παηδηθήο κέξηκλαο ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα επηζηξέςνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα απμήζνπλ ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηδίσο γηα ηνπο κφλνπο γνλείο θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ άκεζε βειηίσζε ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί παηδηθήο κέξηκλαο· 

64. επηζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε αλαθαίληζε θαη νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

έλδεηαο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο αλαθαίληζεο 

ζπηηηψλ ζπρλά δελ ζηνρεχνπλ ζηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο· εκκέλεη ζην γεγνλφο φηη νη 

πνιηηηθέο αλαθαίληζεο ζπηηηψλ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηα άπνξα, νηθνλνκηθά 

απνθιεηζκέλα θαη επάισηα λνηθνθπξηά, δίλνληαο έκθαζε ζηα λνηθνθπξηά πνπ έξρνληαη 

αληηκέησπα ηφζν κε αληζφηεηεο ιφγσ θχινπ φζν θαη κε πνιιαπιέο δηαθξίζεηο· 

65. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ρεηξαθέηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο, θαζψο 

θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπο· 

66. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηε δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλνκηιηψλ πνπ πξνάγνπλ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή αηφκσλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη εηδηθφηεξα γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ, ζηηο δηαδηθαζίεο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ζε φια ηα επίπεδα· 

67. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα ηεζεί ηέινο ζηελ 

εμσθξεληθή κηζζνινγηθή ςαιίδα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηελ ΔΔ, ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζήκεξα ζε 16 % θαη αλέξρεηαη ζε έσο θαη 39 % γηα ηηο ζπληάμεηο, θαη επηζεκαίλεη ηελ 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ κέηξσλ απηψλ γηα ηηο κφλεο κεηέξεο, ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο 

γηα ην λνηθνθπξηφ ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ πξαγκαηηθά επαρζείο· 

68. επηζεκαίλεη φηη νη κφλνη γνλείο, νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη γπλαίθεο, 

δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο (34 %) απφ ηνλ κέζν φξν· επηζεκαίλεη φηη 

έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηνλ απμεκέλν απηφλ θίλδπλν είλαη ην γεγνλφο 

φηη, ιφγσ ησλ δαπαλψλ γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, νη κφλνη γνλείο είηε 

αληηκεησπίδνπλ απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία είηε έρνπλ επηζθαιή, ρακειφκηζζε 

απαζρφιεζε· παξαθηλεί ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα ζεζπίζνπλ 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα έλαλ αμηνπξεπή κηζζφ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ησλ 
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βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ· 

69. επηζεκαίλεη φηη ην κηζζνινγηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε θηψρεηα ησλ γπλαηθψλ· επηζεκαίλεη ηηο καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηε θηψρεηα ησλ γπλαηθψλ ν απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπνπ θπξηαξρνχζαλ παξαδνζηαθά νη άλδξεο, φπσο ε ηερλνινγία, 

ε επηζηήκε, ε αλψηεξε δηνίθεζε θαη ε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε 

ππεξεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζπγθξηηηθά ρακειφκηζζνπο ηνκείο, φπσο ε 

πεξίζαιςε, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ε ρακειά ακεηβφκελε 

επηζθαιήο εξγαζία· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ θησρψλ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηα καθξνρξφληα άληζα πξφηππα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δίδεηαη 

πξνηεξαηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζπκθσληψλ 

δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ, ζε αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο, φπσο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο 

ηνκέαο· 

70. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζνπλ ηε θηψρεηα θαη ησλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ κέζσ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο κε ειάρηζηεο απνδνρέο δηαβίσζεο ζε 

γπλαηθνθξαηνχκελνπο ηνκείο· επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ εθπξνζψπεζε θαη ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα πξνηείλνπλ θαη λα δηελεξγήζνπλ έξεπλεο γηα ηνπο κηζζνχο αλά εξγνδφηε θαη αλά 

ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ ηα άληζα κηζζνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, σο κέζν επηηάρπλζεο ηεο 

πξνφδνπ γηα ηελ εμίζσζε ησλ ακνηβψλ· 

71. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ, ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, 

πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο κνξθέο αληζνηήησλ ιφγσ θχινπ θαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλερίζνπλ λα θαηαξηίδνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο κε αλαπεξία, νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο, νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηξηεο, νη 

γπλαίθεο Ρνκά θαη νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, νη γπλαίθεο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο, νη αλχπαλδξεο κεηέξεο, θαζψο θαη 

νη θνηηήηξηεο ζε παλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο· 

Φηώσεια και ππόζβαζη ζηην ςγειονομική πεπίθαλτη 

72. ππελζπκίδεη φηη ε ίζε πξφζβαζε φισλ ζε πνηνηηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηειεί 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν ζεκειηψδεο δηθαίσκα, ηδίσο ζηελ ΔΔ· 

73. ππελζπκίδεη φηη ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη ζπρλά πεξηνξηζκέλε 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ δπζθνιηψλ (γηα παξάδεηγκα, ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο) θαη απηφ αθνξά ηδίσο ηελ ηξέρνπζα πεξίζαιςε (φπσο ε νδνληηαηξηθή ή ε 

νθζαικνινγηθή πεξίζαιςε) θαη ηελ πξνιεπηηθή πεξίζαιςε· 

74. ππνγξακκίδεη φηη νη θίλδπλνη αληζφηεηαο ζε ζέκαηα πγείαο επηηείλνληαη πεξαηηέξσ απφ 

ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο θηψρεηαο κε άιινπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ έλαλ άλζξσπν 
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επάισην (φπσο ε παηδηθή ειηθία ή ην γήξαο, ε αλαπεξία ή νη κεηνλνηηθέο θαηαβνιέο) 

θαη φηη ε θαθή πγεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε θηψρεηα· 

75. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πεξίζαιςεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θελψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

76. ραηξεηίδεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «ρέδην δξάζεο 2012-2020 γηα ηελ 

ει-πγεία: θαηλνηνκηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα ηνλ 21ν αηψλα», ε νπνία πξνβιέπεη 

πεξαηηέξσ δξάζεηο, πξνθεηκέλνπ ηδίσο λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε 

ηζφηεηα κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ· 

77. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ 

ελ θαηξψ ηε κείσζε νξηζκέλσλ απφ ηηο αληζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε· θαιεί επίζεο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, ζηε βάζε ησλ νηθνπκεληθψλ 

αμηψλ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, 

λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ επάισησλ νκάδσλ, φπσο ηα άηνκα 

πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο· 

78. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο άληζεο πξφζβαζεο ζηελ 

πεξίζαιςε πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, φπσο π.ρ. ζηνπο 

ηνκείο ηεο νδνληηαηξηθήο θαη ηεο νθζαικνινγίαο· 

79. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα θαηαβάιεη επεηγφλησο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ επηζηξνθή εμφδσλ ζηνπο αζζελείο θαη λα 

πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη αληζφηεηεο φζνλ αθνξά 

ηελ πξφζβαζε ζε θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία παζήζεσλ ή αζζελεηψλ, φπσο ε 

νζηενπφξσζε κεηά ηελ εκκελφπαπζε θαη ε λφζνο Αιηζράηκεξ, γηα ηηο νπνίεο δελ 

πξνβιέπεηαη επηζηξνθή ησλ εμφδσλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

Τεσνολογίερ ηηρ πληποθοπίαρ και ηυν επικοινυνιών και θηώσεια 

80. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά 

ηεο Δπξψπεο, ηελ νπνία δεκνζίεπζε ε Δπηηξνπή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί πιήξεο, ίζε θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, 

αγνξέο θαη ηειεπηθνηλσλίεο, ηδίσο γηα ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο 

ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

81. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο πξφζβαζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ηδίσο γηα ηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

Νεπό και θηώσεια 

82. ππελζπκίδεη φηη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαγλσξίδεη ην 

δηθαίσκα ζε θαζαξφ θαη πνηνηηθφ πφζηκν λεξφ θαη ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο σο 

αλζξψπηλν δηθαίσκα· παξαηεξεί, σζηφζν, φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ηδίσο ζηηο 
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αγξνηηθέο θαη ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, δελ είλαη εγγπεκέλε ε πξφζβαζε ζε 

πφζηκν λεξφ θαη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λα εμνθιήζνπλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο χδξεπζήο ηνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ 

πξφζβαζε φισλ ζε πφζηκν λεξφ· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

παξνρή ειάρηζηνπ κηζζνχ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

επάισησλ λνηθνθπξηψλ· 

83. ελζαξξχλεη, σο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο λα έρεη πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 

84. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζ έθζεζε πξσηνβνπιίαο ζηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε γεθπξψλ κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηνλ επξσπατθφ δηάινγν, επηζεκαίλνληαο φηη ε ΔΔ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ2020 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, 

ελψ ε ΔΔ δηαζέηεη αλαμηνπνίεην δπλακηθφ φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ κεηδφλσλ νηθηαθψλ 

εμφδσλ ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ κέζσ ηεο ζηφρεπζεο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηα λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγεηαθή 

έλδεηα. Ζ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ2020 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηηο εθπνκπέο θαη ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, απαηηεί απφ πνιπάξηζκνπο θνξείο λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ 

βήκαηα κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ κέζσλ ηα νπνία θηλνχληαη σζηφζν πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε.  

 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο
1
 θάλεη ην πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επξσπατθνχ 

ππιψλα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ «γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο 

Δπξψπεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο εμέηαζεο λέσλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

ζχγθιηζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ». Ζ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο δέζκεπζεο ηεο ΔΔ 

απνηειεί κία επί καθξφλ αλεθπιήξσηε πνιηηηθή ππφζρεζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε ηε ζέζπηζε 

πιαηζίνπ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ε ΔΔ κπνξεί λα επηηχρεη 

ην επφκελν επίπεδν νινθιήξσζεο. Ζ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ 

απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα κηα επηηπρή ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο γηα δχν ιφγνπο: Ζ αληζφηεηα ζηελ ΔΔ απμάλεηαη απφ ηφηε πνπ 

μέζπαζε ε θξίζε θαη αθφκα θαη ζήκεξα έλαο ζηνπο έμη Δπξσπαίνπο πνιίηεο δεη ζε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο ή δηαηξέρεη θίλδπλν θηψρεηαο. Σν ειάρηζην εηζφδεκα απνηειεί ην βαζηθφ κέζν πνπ 

πξέπεη λα ζεζπηζηεί ζηελ ΔΔ ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΛΔΔ
2
, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί 

ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο·  

 

Έλαο δεχηεξνο ππιψλαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηδίσο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ εμφδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ κέζσ ηεο θαιχηεξεο ζηφρεπζεο 

ησλ δηαθφξσλ ηακείσλ ζηα πιένλ επάισηα λνηθνθπξηά θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ εκπνδίσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε ησλ πφξσλ. Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» 
3
ζέηεη ηνλ ζηφρν 

ηεο επίηεπμεο πνζνζηνχ 20% φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

θαη ηεο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20% έσο ην 2020, θαζψο θαη ηεο κείσζεο 

θαηά 20% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ζε ζχγθξηζε κε ην 1990) έσο ην 2020. Ζ 

θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ ηακείσλ ηεο ΔΔ ζηα λνηθνθπξηά πνπ πιήηηνληαη απφ ελεξγεηαθή 

έλδεηα καο θέξλεη επίζεο πην θνληά ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Ζ πξσηνβνπιία 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο ρεηκεξηλήο αλαζηνιήο ηεο απνζχλδεζεο απφ ηε ζέξκαλζε, ε 

νπνία ζα πξνζηαηεχεη ηα λνηθνθπξηά πνπ ήδε ζηεξνχληαη ηελ ελέξγεηα ή θηλδπλεχνπλ λα 

απνζπλδεζνχλ απφ ην δίθηπν ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο 

σθειείαο.  

                                                 
1
 Γειηίν Σχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2015, ΗΡ-15-5763. 

2
 πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2012/C 326/01). 

3
 Δπξψπε 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θαηά ηεο θηψρεηαο ππφ ην πξίζκα ησλ απμαλφκελσλ 

εμφδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

(2015/2223(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο (*): Julie Ward 

 

(*) Γηαδηθαζία ζπλδεδεκέλσλ επηηξνπψλ – Άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνχ 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 12 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άληξεο δνπλ 

ζηελ ΔΔ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη γπλαίθεο θαη ηα εμαξηψκελα απφ 

απηέο παηδηά δηαηξέρνπλ δπζαλάινγα κεγάιν θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζε φιε ηελ ΔΔ, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο λα 

νμχλνπλ απηέο ηηο αληζφηεηεο νδεγψληαο ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ 

κεηαμχ ησλ θησρψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο εληφο ησλ 

λνηθνθπξηψλ είλαη άληζε θαη επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, θαη απηφ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

φπσο κεηαμχ άιισλ, ην κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ εξγάδεηαη ζε επηζθαιή ή αδήισηε 

εξγαζία, ε άζθεζε βίαο ιφγσ θχινπ θαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε, πξνο ηνχην απαηηνχληαη 

εμαηνκηθεπκέλεο κεηξήζεηο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεγάιεο 

νηθνγέλεηεο έρνπλ κεγαιχηεξεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο θαη ηα εμαξηψκελα παηδηά, νη 

ειηθησκέλνη ή άιια επάισηα άηνκα πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ άηππε θξνληίδα ησλ 

γπλαηθψλ δηαηξέρνπλ επίζεο δπζαλάινγα κεγάιν θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ· 
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Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηείηαη λέα θαη ηζρπξή πνιηηηθή ψζεζε γηα λα εθπιεξσζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηε θηψρεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

ηζρχνληεο εζληθνί ζηφρνη κείσζεο ηεο θηψρεηαο ζπγθεληξσηηθά ππνιείπνληαη ηνπ ζηφρνπ 

ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαηά νθηψ εθαηνκκχξηα άηνκα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» απνηειεί ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 

δηαηππσζεί κηα ζηαζεξή θαη αλαλεσκέλε δέζκεπζε ππέξ ηεο εμάιεηςεο ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ράζκαηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζνλ αθνξά ηελ ακνηβή, ηηο 

ψξεο εξγαζίαο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηε δσή ηνπο σο 

ζπληαμηνχρνη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο άλσ ησλ 65 εηψλ δηαηξέρνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξν θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο άλδξεο, θαζψο ηα κέζα ζπληαμηνδνηηθά εηζνδήκαηα ησλ γπλαηθψλ είλαη 

ρακειφηεξα επί ηνπ παξφληνο, θαη ζπρλά πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ 

αλδξψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν δηαηνκεαθφο ραξαθηήξαο ησλ πηπρψλ ηεο θηψρεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θχιν απαηηεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

πνιιαπιέο δηαθξίζεηο θαη ηα δεηήκαηα, φπσο ε ζηέγαζε, ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο, ε επηζθαιήο απαζρφιεζε θαη νη 

θνξνινγηθέο πνιηηηθέο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζηφρνη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο δελ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ παξά κφλν εάλ αληηκεησπηζηεί ε θηψρεηα κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλνδηθή ζχγθιηζε ζε φ,ηη αθνξά ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηα λνηθνθπξηά επεξεάδεη νξηζκέλεο 

νκάδεο ηδηαίηεξα, φπσο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ειηθησκέλεο γπλαίθεο, κεηαλάζηξηεο 

θαη άηνκα κε αλαπεξίεο, ελψ ηα επίπεδα θνηλσληθήο πξφλνηαο δηαθέξνπλ απφ ην έλα 

θξάηνο κέινο ζην άιιν, θαη δελ δηαζθαιίδεηαη πάληνηε επαξθέο επίπεδν αξσγήο  

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηε 

θηψρεηα, ηα έμνδα δηαβίσζεο θαη ην εηζφδεκα κε βάζε ηα λνηθνθπξηά σο ζπζηαηηθέο 

κνλάδεο, ιακβάλεηαη σο πξνυπφζεζε ε νκνηφκνξθε θαη ίζε θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηελ πξάμε, ηα λνηθνθπξηά 

δηαθέξνπλ θαη ε θαηαλνκή κπνξεί λα είλαη άληζε θαη εμαξηψκελε απφ ην θχιν, γεγνλφο 

πνπ απαηηεί ε πξνζέγγηζε σο πξνο ηε ράξαμε πνιηηηθήο λα βαζίδεηαη ζηα αηνκηθά έμνδα 

θαη έζνδα· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θφζηνο ησλ βαζηθψλ θαη νπζησδψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ ζεκείσζε ξαγδαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδεγψληαο ζε 

αχμεζε ησλ γεληθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 17 % ησλ κνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ, κε αξρεγφ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε κεγάιν πνζνζηφ γπλαίθεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα θξαηήζεη ην ζπίηη ηνπ 

δεζηφ, ζε ζχγθξηζε κε ην 10% κφλν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

ηηκέο ρνλδξηθήο ηεο ελέξγεηαο κεηψζεθαλ, ελψ νη ηηκέο ιηαληθήο απμήζεθαλ, απμάλνληαο 
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ηα έμνδα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ππάξρεη, δπζηπρψο, ζε επίπεδν ΔΔ νξηζκφο ηεο 

ελεξγεηαθήο έλδεηαο, ελψ ην θαηλφκελν επεξεάδεη δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λεαξψλ γπλαηθψλ είλαη 

πςειφηεξα απφ ηα πνζνζηά άιισλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, ζέηνληαο ηηο λεαξέο γπλαίθεο ζε 

θίλδπλν θηψρεηαο απφ κηθξή ειηθία· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ελψ ηα απμαλφκελα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ε επηβάξπλζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δαπάλεο ζηέγαζεο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο γηα ηελ απψιεηα 

ζηέγεο ησλ γπλαηθψλ, απαηηείηαη ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ γηα ηηο ηηκέο θαη ηα 

αίηηα ηεο απψιεηαο ζηέγεο ή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο απφ ηηο γπλαίθεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηα πξνζσπηθά ρξέε ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη απνηεινχλ βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, νη εθζέζεηο γηα νξηζκέλεο επξσπατθέο 

ρψξεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ θηψρεηαο 

ή/θαη ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο γηα ηα παηδηά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ 

πεξηθνπψλ ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ απνθιεηζκνχ ιφγσ θχινπ, δελ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη κφλν απφ άπνςε εηζνδήκαηνο, 

πιηθήο ζηέξεζεο θαη έληαζεο εξγαζίαο, αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο γηα λα δεη κε αμηνπξέπεηα θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 

θνηλσλία, ζε πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν· 

1. εθθξάδεη ηε βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο φηη ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο γηα ην 2020 «θαληάδεη αλέθηθηνο» θαη εκκέλεη 

ζε λέα πνιηηηθή ψζεζε γηα ηελ αλάιεςε νπζηαζηηθήο, απνθαζηζηηθήο θαη δεζκεπηηθήο 

δξάζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ 

θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ θαη ην πκβνχιην Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θηψρεηαο ζηελ ΔΔ, απαηηψληαο κηα νιηζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε θηψρεηα ζε επίπεδν ΔΔ 

πνπ ζα επηζεκαίλεη ηηο πηπρέο ηεο θηψρεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη ζηξαηεγηθέο 

ζηηο νπνίεο ζα ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε νη αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θηψρεηα θαη ε θαηάζηαζε ησλ κφλσλ γνλέσλ· επηζεκαίλεη κηα κηθξή αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φρη φκσο ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, νπφηε απαηηνχληαη πξφζζεηα κέηξα· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη απνβιέπνπλ ζηελ θαηάξγεζε ηεο αληζφηεηαο ησλ 

θχισλ· 

2. επηζεκαίλεη ην απμαλφκελν ράζκα ζε ζρέζε κε ηελ θηψρεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, θπξίσο ηεο θηψρεηαο ησλ 

γπλαηθψλ, ηδίσο ζε ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε· 

3. θαιεί επηηαθηηθά ηα θξάηε κέιε λα δηνξζψζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

θηψρεηα κε ζπληνληζκέλν ηξφπν ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπιήξσζε ηνπ επξσπατθνχ 
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ζηφρνπ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη απνβιέπνπλ 

ζηελ θαηάξγεζε ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ· δεηεί λα ππνβάιεη θάζε θξάηνο κέινο 

αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ κείσζεο ηεο θηψρεηαο, θαζψο θαη 

ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζηξαηεγηθή ηνπ αληηκεησπίδεη ηηο πηπρέο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν· 

4. δεηεί κηα ζχζηαζε απφ ην πκβνχιην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο ε νπνία ζα δίλεη 

έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ· 

5. ππνγξακκίδεη φηη ε θηψρεηα είλαη έλα θαηλφκελν γελεψλ θαη απηναλαπαξάγεηαη, γεγνλφο 

γηα ην νπνίν απαηηείηαη δηαηνκεαθή νιηζηηθή θαη καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα έμνδα θαη ηα έζνδα, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ· εκκέλεη ζην γεγνλφο φηη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο, 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία σο ην γήξαο· 

6. ζεσξεί φηη ην κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο ησλ γπλαηθψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη επίζεο 

ππφςε σο πηζαλφο παξάγνληαο ηξσηφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ· 

7. επηζεκαίλεη ηελ θαίξηα ζπκβνιή ζηε γπλαηθεία θηψρεηα ησλ δηαθνξψλ ζηηο ακνηβέο θαη 

ζηηο ζπληάμεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ· επηζεκαίλεη ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηε 

γπλαηθεία θηψρεηα ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπνπ 

θπξηαξρνχζαλ παξαδνζηαθά άλδξεο, φπσο ε ηερλνινγία, ε επηζηήκε, ε αλψηεξε δηνίθεζε 

θαη ε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηελ ππεξεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζπγθξηηηθά 

ρακειφκηζζνπο ηνκείο, φπσο ε πεξίζαιςε, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε κεξηθή απαζρφιεζε 

θαη ε ρακειά ακεηβφκελε επηζθαιήο εξγαζία· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ πησρψλ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηα καθξνρξφληα 

άληζα πξφηππα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δίδεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη ζηηο ζπκθσλίεο δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ, 

ζε αλδξνθξαηνχκελνπο ηνκείο, φπσο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο· 

8. επαλαιακβάλεη φηη ηα παηδηά δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ιφγσ ηεο γπλαηθείαο θηψρεηαο, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο κνλνγνλετθψλ 

λνηθνθπξηψλ, κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξεο καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο· 

9. δεηεί επηηαθηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη κηα ηζρπξφηεξε θνηλσληθή δηάζηαζε 

θαη έλαλ ππιψλα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν, θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη επίζεο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο (ΑΥ) πνπ λα αθνξνχλ ηηο πηπρέο ηεο 

θηψρεηαο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην θχιν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πνιηηηθή ζπλνρή ψζηε νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη λα κελ αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη θαη λα νξίζεη εηδηθνχο 

δείθηεο βάζεη ηνπ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο εμάιεηςεο ηεο θηψρεηαο·  

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη έλαλ ζαθή θαη θηιφδνμν νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο 

δηαβάζκηζεο «ΑΑΑ» γηα ηελ Δπξψπε, πνπ λα πεξηιακβάλεη κηα ζαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πηπρψλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν· 

11. επαλαιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κέζσ ηεο 
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εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηππηθήο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηα θχια 

θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηεο θηψρεηαο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

γπλαηθψλ κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε ηνκείο φπνπ ππνεθπξνζσπνχληαη νη γπλαίθεο, φπσο ε 

επηζηήκε, ε ηερλνινγία, ε κεραληθή θαη νη επηρεηξήζεηο, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ελζσκαηψζεη ηνπο ζηφρνπο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηηο γπλαίθεο ζηηο εηδηθέο 

ζπζηάζεηο αλά ρψξα· 

12. επηζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή εθπαίδεπζε ζε λεαξή ειηθία έρεη 

απνδεηρζεί φηη βειηηψλεη ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία, κεηαμχ 

άιισλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ· ζπζηήλεη ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ ζε γπλαίθεο θαη θνξίηζηα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο θαη έξρνληαη αληηκέησπεο κε θηψρεηα θαη θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ· 

13. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ, ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ζηνρνζεηεκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο κνξθέο αληζνηήησλ ιφγσ θχινπ θαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλερίζνπλ λα θαηαξηίδνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

γπλαίθεο κε αλαπεξία, νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο, νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηξηεο, νη 

γπλαίθεο Ρνκά θαη νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, νη γπλαίθεο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζε κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο, νη αλχπαλδξεο κεηέξεο, θαζψο θαη νη 

θνηηήηξηεο ζε παλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο· 

14. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηελεξγήζνπλ εθηηκήζεηο αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ χθεζε κε 

βάζε ην θχιν πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζαλάινγα 

απφ ηηο κειινληηθέο πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο· 

15. δεηεί ηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξν θηιφδνμεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

έλδεηαο, ε νπνία πιήηηεη δπζαλάινγα ηα λνηθνθπξηά αλχπαλδξσλ κεηέξσλ, ηα 

κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά θαη ηα λνηθνθπξηά κε αξρεγφ γπλαίθα· 

16. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ έλαλ νξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

έλδεηαο πνπ λα ιακβάλεη ππφςε πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη 

λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπλ ζηε κειινληηθή αλαδηαηχπσζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ησλ θηηξίσλ· 

17. επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε αλαθαίληζε θαη νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο έλδεηαο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην φηη νη πνιηηηθέο αλαθαίληζεο 

ζπηηηψλ ζπρλά δελ ζηνρεχνπλ ζηηο πιένλ επάισηεο νκάδεο· εκκέλεη ζην γεγνλφο φηη νη 

πνιηηηθέο αλαθαίληζεο ζπηηηψλ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ πξσηίζησο ζηα άπνξα, νηθνλνκηθά 

απνθιεηζκέλα θαη επάισηα λνηθνθπξηά, δίλνληαο έκθαζε ζηα λνηθνθπξηά πνπ έξρνληαη 

αληηκέησπα ηφζν κε αληζφηεηεο ιφγσ θχινπ φζν θαη κε πνιιαπιέο δηαθξίζεηο· 

18. επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηνπηθέο αξρέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
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ελεξγεηαθήο έλδεηαο θαη ην ελδερφκελν ζέζπηζεο ελαιιαθηηθψλ κεραληζκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ δπζρεξεηψλ ησλ επάισησλ θαηαλαισηψλ· 

19. ζεσξεί φηη ε πνιηηηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή έλδεηα ζε ελσζηαθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πιένλ επάισησλ θαηαλαισηψλ, ηδίσο 

εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αληζφηεηεο ιφγσ θχινπ θαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο, θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηζφηηκε ηηκνιφγεζε γηα φινπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαζηήζεη ην ηακείν 

ζπλνρήο θαη ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ, δηαζέζηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο έλδεηαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

επεθηείλεη ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο πέξα απφ ην 2020 θαη λα 

αμηνινγήζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ σθειεζεί απφ ην πξφγξακκα νη πιένλ άπνξεο 

θαη επάισηεο νκάδεο, φπσο νη λεφηεξεο γπλαίθεο, νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα 

κε αλαπεξία θαη νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο· 

20. ηνλίδεη φηη νη πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη φηη νη επελδχζεηο ζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα κεηψζνπλ ηηο αληζφηεηεο· ηνλίδεη φηη ε καθξννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα, θαη λα δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ· 

21. επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ γπλαηθψλ· 

ηνλίδεη φηη είλαη αλάγθε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ παξνρή επλντθψλ επηηνθίσλ θαη ηελ απινχζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο 

θαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο· 

22. θαιεί ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ε ΔΚΣ θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα καθξννηθνλνκηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο· 

23. δεηεί επηηαθηηθά κηα εμαηνκίθεπζε ησλ δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πεξί 

θνηλσληθήο ηζφηεηαο, νχησο ψζηε νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα λα ππνινγίδνληαη, θαη ηα 

ζρεηηθά δεδνκέλα λα ζπιιέγνληαη, ζε αηνκηθή βάζε θαη φρη βάζεη λνηθνθπξηνχ. 

24. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ ζηε βηψζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

ζπλεθηίκεζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθψλ επελδχζεσλ· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (EIGE) θαη ηα 

θξάηε κέιε λα δηελεξγήζνπλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα ζηέγεο ησλ γπλαηθψλ, φπσο 

θαη γηα ηα αίηηα θαη ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο, θαζψο ην θαηλφκελν δελ 

αληηθαηνπηξίδεηαη επαξθψο ζηα ηξέρνληα ζηνηρεία· ζεκεηψλεη φηη ζηα εηδηθά αλά θχιν 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζπγθαηαιέγνληαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε 

ιφγσ θχινπ, ε πξνζσξηλή ζηέγαζε θαη ε απνθπγή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ· 

26. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ρξένπο ησλ 
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γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε θησρά θαη απνθιεηζκέλα λνηθνθπξηά, θαηαπνιεκψληαο ηνπο 

ηνθνγιχθνπο θαη ηα δάλεηα βάζεη αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εζφδσλ, ηα ιεζηξηθά θαη 

ππεξβνιηθά επηηφθηα, θαζψο θαη άιιεο θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο, θαη δηεπθνιχλνληαο ηηο 

ζπλεηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ρξένπο· 

27. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ρεηξαθέηεζεο ησλ 

γπλαηθψλ, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο, θαζψο 

θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπο· 

28. ππνζηεξίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ αλαθνξάο, θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο αλά θχιν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληζνηήησλ ιφγσ θχινπ ζην πιαίζην ησλ λνηθνθπξηψλ· 

29. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζνπλ ηε θηψρεηα θαη ησλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ κέζσ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

πςειήο πνηφηεηαο κε ειάρηζηεο απνδνρέο δηαβίσζεο ζε γπλαηθνθξαηνχκελνπο ηνκείο· 

επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

ζηελ εθπξνζψπεζε θαη ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνηείλνπλ θαη λα 

δηελεξγήζνπλ έξεπλεο φζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο αλά εξγνδφηε θαη αλά ηνκέα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ ηα άληζα κηζζνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, σο κέζν επηηάρπλζεο ηεο πξνφδνπ γηα 

ηελ εμίζσζε ησλ ακνηβψλ· 

30. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηε δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπλνκηιηψλ πνπ πξνάγνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ηελ άκεζε ζπκκεηνρή αηφκσλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, θαη δε γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ζε φια ηα επίπεδα. 
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