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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και τον συνδυασμό του 
«κοινωνικού τομέα» και της «αγοράς» 
στη σημερινή σύγχρονη οικονομία, 
μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της 
κοινωνικής οικονομίας.

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον πυλώνα (14). 
Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας και πρέπει να 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα, στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό διακρίνεται 
από κοινωνική δικαιοσύνη και λαμβάνει 
υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές και 
προκλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πυλώνας και οι αρχές του αποτελούν 
πλαίσιο αναφοράς για την παρακολούθηση 
των εργασιακών και κοινωνικών 
επιδόσεων των κρατών μελών, οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό εργαλείο για τα κράτη μέλη 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών 
και μέτρων για μια πιο ανθεκτική και 
συμμετοχική κοινωνία και οικονομία, 
προωθώντας συγχρόνως τα εργασιακά 
δικαιώματα και επιδιώκοντας την 
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ανοδική σύγκλιση, με στόχο τη βελτίωση 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

__________________ __________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10. 14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται για την παροχή 
κοινωνικής προστασίας για τους 
μετακινούμενους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων που εργάζονται και 
ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα 
πρέπει να προάγονται οι αρχές της 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω της 
πρόβλεψης για παροχή βιώσιμης 
κοινωνικής προστασίας που είναι 
καθολική και διασυνοριακή, να 
αποφεύγονται τυχόν κενά στην προστασία 
και να εξασφαλίζεται εν τέλει ένα 
παραγωγικό εργατικό δυναμικό.
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