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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές 
πολιτικές της ζώνης του ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ αυξάνεται 
(73,5 % κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018), εξακολουθούν να υπάρχουν μείζονες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων και η 
μακροχρόνια ανεργία παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει αποτύχει, δεδομένου ότι ο 
στόχος της απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξή του·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των επενδύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη είναι 
ζωτικής σημασίας για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση ότι 
τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας δημόσιες και 
κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες τους, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, των 
συντάξεων και της υγείας·

1. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και οι προπαγανδιστικές στρατηγικές της, όπως η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχουν αποτύχει πλήρως στην αντιμετώπιση της κρίσης της 
ανεργίας·

2. επισημαίνει ότι οι αγορές εργασίας των κρατών μελών και ακόμη και των περιφερειών 
εντός των κρατών μελών είναι διαφορετικές από πολλές απόψεις, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαφορετικών πλαισίων, και ότι τα εν λόγω πλαίσια 
έχουν αναπτυχθεί, κατά τη διάρκεια της ιστορίας, επί συγκεκριμένων γραμμών, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες συνδέονται στενά με τις 
υφιστάμενες παραδόσεις των υφιστάμενων συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι τα διαφορετικά πλαίσια σε κάθε μία από αυτές τις 
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διαφορετικές αγορές εργασίας καθορίζουν τα μέτρα που απαιτούνται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης μεταξύ των 
διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας·

3. υπογραμμίζει ότι οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική θα 
πρέπει να προέρχονται από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι μόνο τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές τους που θα βοηθήσουν 
τους νέους να βρουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες τους έναντι των 
υπηκόων τρίτων χωρών στις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας·

4. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να σταματήσει τις μη ισορροπημένες απαιτήσεις 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να εφαρμόζουν 
μέτρα σε εθνικό επίπεδο, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους πολίτες τους 
προσαρμοσμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα και τις ανησυχίες τους·

5. τονίζει ότι οι κοινές προκλήσεις και στόχοι δεν ενδείκνυται και δεν πρέπει να 
οδηγήσουν σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση· είναι της γνώμης ότι 
η πολιτική για την αγορά εργασίας και την απασχόληση θα πρέπει να αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, απορρίπτει τις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής·

6. σημειώνει ότι το επίπεδο της ανεργίας των νέων σε διάφορα κράτη μέλη παραμένει 
πολύ υψηλό· είναι της γνώμης ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στον τομέα αυτό δεν 
είναι αποτελεσματικά και έχουν αποφέρει περιορισμένα μόνο αποτελέσματα· θεωρεί 
ότι η μαζική ανεργία των νέων σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες έχει διάφορα αίτια, 
ιδίως δε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο 
με εθνικές πολιτικές που θα δημιουργούν τα κατάλληλα κίνητρα·

7. σημειώνει ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει· επισημαίνει την ανάγκη αύξησης 
του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων άνω των 50 ετών, τόσο με τη δημιουργία 
κινήτρων για τις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, όσο και με την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την περαιτέρω ένταξη και ενσωμάτωση 
των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

9. σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση παρουσιάζει τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους· 
υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για άτομα 
με τις σχετικές δεξιότητες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το πλαίσιο για την 
παροχή ολοκληρωμένης κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα τη βιοτεχνία και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· σημειώνει 
ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη 
ζώνη του ευρώ είναι η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού· σημειώνει ότι, 
ενώ σε ορισμένες χώρες η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων αποτελεί ένδειξη της 
έλλειψης εργατικού δυναμικού, σε άλλες αντικατοπτρίζει τη διαρθρωτική αναντιστοιχία 
μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και των πραγματικών αναγκών των 
επιχειρήσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μετατρέψουν τα συστήματά τους στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και 



AM\1190112EL.docx PE637.853v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

τις ικανότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας·

10. τονίζει ότι η κοινωνική πολιτική και η κοινωνική ενδείκνυται και πρέπει να 
παραμείνουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· απορρίπτει κάθε 
απόπειρα τυποποίησης των κοινωνικών πολιτικών και των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας των κρατών μελών σε διάφορους τομείς· απορρίπτει την πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας, δεδομένου ότι αποτελεί ένα 
ακόμη βήμα προς μια ένωση μεταβίβασης πόρων· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν 
θα επιλύσει τα διαρθρωτικά εθνικά ή περιφερειακά προβλήματα της αγοράς εργασίας 
που έχουν εκ φύσεως μόνιμο χαρακτήρα και βασίζονται στην ανάπτυξη των 
λανθασμένων πολιτικών·

11. σημειώνει ότι, παρόλο που η φτώχεια υποχωρεί, εξακολουθεί να παραμένει σε 
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· τονίζει ότι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας· τονίζει ότι η παιδική 
φτώχεια έχει πολλές διαφορετικές αιτίες και ότι συναφή ζητήματα όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η εκπαίδευση, η παιδική μέριμνα, η διατροφή και η στέγαση εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα και την ευθύνη των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα την παιδική φτώχεια·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι απασχολούμενοι λαμβάνουν αμοιβή 
η οποία τους παρέχει τα μέσα για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή στη χώρα τους· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οιαδήποτε απόφαση για τον καθορισμό κατώτατων 
μισθών αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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