
AM\1215776EL.docx PE658.389v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A9-0183/2

Τροπολογία 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0183/2020
Klára Dobrev
Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
(2020/2079(INI))

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0183/2020

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση και 
τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

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 η κρίση της COVID-19 έχει πρωτοφανείς επιπτώσεις σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να 
αυξηθεί από 7,5 % το 2019 σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις για να 
καταπολεμήσουν την κρίση της COVID-19 θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των πολιτών των κρατών μελών, και ιδίως στα 
λιγότερα εύπορα στρώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει 
δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και επαγγέλματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για 
ισχυρά συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στα κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, οι κοινωνικές επενδύσεις στα κράτη μέλη είναι 
ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα 
αναγκαία συστήματα για να παρέχουν στους πολίτες τους ποιοτικές κοινωνικές 
υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της παιδείας, των συντάξεων και της υγείας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές εργασίας των κρατών μελών, ακόμη και των 
περιφερειών εντός των κρατών μελών, διαφέρουν από πολλές απόψεις και 
χρησιμοποιούν ένα φάσμα διαφορετικών πλαισίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαίσια 
αυτά έχουν αναπτυχθεί ιστορικά σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σύμφωνα με 
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συγκεκριμένες γραμμές, σε στενή σύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν ήδη διαρθρωτικές προκλήσεις 
στην αγορά εργασίας πριν από την κρίση της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των 
χαμηλών ποσοστών συμμετοχής και των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και προσόντων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται στοχευμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την 
προετοιμασία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων για τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
αγορών εργασίας τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη ζώνη του ευρώ είναι η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες η έλλειψη ειδικευμένων 
εργαζομένων μαρτυρεί έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενώ σε άλλες χώρες 
αντικατοπτρίζει τη διαρθρωτική αναντιστοιχία μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού 
δυναμικού και των αναγκών των επιχειρήσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις 
των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 με την 
εγγραφή δεκάδων εκατομμυρίων εργαζομένων σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα 
επιδοτούμενης εργασίας, σύμφωνα με το γερμανικό πρόγραμμα Kurzarbeit (εργασία 
μειωμένου ωραρίου), στο πλαίσιο του οποίου οι κυβερνήσεις καταβάλλουν στους 
εργαζομένους το 60-85 % των μισθών τους για να εργαστούν με μειωμένο ωράριο ή 
καθόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε τη 
διάθεση 81,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νεοσυσταθέν μέσο προσωρινής στήριξης 
για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (SURE)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ 
εννέα εκατομμύρια εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο, περίπου το 20 % των 
εργαζομένων που είναι εγγεγραμμένοι σε τέτοια προγράμματα, απασχολούνται σε 
«νεκροζώντανες» θέσεις εργασίας σε κλάδους που θα συνεχίσουν να πασχίζουν λόγω 
της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών, του τουρισμού, της φιλοξενίας, 
της ψυχαγωγίας και του λιανικού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν παύσουν να 
χορηγούνται επιδοτήσεις μισθών το 2021, αυτά τα εννέα εκατομμύρια άτομα 
κινδυνεύουν να καταστούν άνεργα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι «νεκροζώντανες 
θέσεις εργασίας» αντιπροσωπεύουν το 6 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ1·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ζωτικής 
σημασίας για πολλούς οικονομικούς τομείς, καθώς μπορούν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και οικονομική ευημερία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση 
για άτομα με τις σχετικές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ψηφιοποίηση 
μπορεί, αφενός, να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
κοινωνική πρόοδο, μπορεί, αφετέρου, να αποτελέσει επίσης αιτία ανεργίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την εργασία μειωμένου ωραρίου, άλλες μορφές 
εργασίας, όπως η τηλεργασία, έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ· 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17 Ιουνίου 2020.



AM\1215776EL.docx PE658.389v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και η τηλεργασία 
μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς 
και στην υποστήριξη μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλαν οι κυβερνήσεις για την 
καταπολέμηση της COVID-19 έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, 
η οποία με τη σειρά της έχει οδηγήσει σε αύξηση του φαινομένου των αστέγων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του φαινομένου των αστέγων κατά την τελευταία 
δεκαετία έχει πολλές διαφορετικές αιτίες και ότι η αποτελεσματική αντιμετώπισή του 
θα απαιτούσε από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε διάφορους τομείς, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, η πολιτική για την αγορά εργασίας και η προστασία των 
γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της COVID-19 έχει δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο 
στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, εξακολουθούν να είναι υψηλά 
σε πολλά κράτη μέλη, όπως επίσης ότι πολλοί συνταξιούχοι δυσκολεύονται να τα 
βγάλουν πέρα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 έχει αποκαλύψει και επιδεινώσει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί εποχικά εργαζόμενοι όσον αφορά την 
ασφάλιση υγείας, την κοινωνική προστασία και το επαρκές ωράριο εργασίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen ανακοίνωσε 
τον Σεπτέμβριο του 2020 ότι το 37 % του ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ ταμείου 
ανάκαμψης θα δαπανηθεί για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας·

1. εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και 
τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις, ιδίως στα 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τις οικογένειες και τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στους εργαζομένους που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί τα κράτη μέλη να απέχουν από 
τον περιορισμό των ελευθεριών, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίο·

2. επιβεβαιώνει ότι η αγορά εργασίας και η πολιτική απασχόλησης αποτελούν 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, απορρίπτει τις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής (ΣΑΧ)·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο ανεργίας των νέων σε πολλά κράτη 
μέλη παραμένει πολύ υψηλό· θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στον τομέα 
αυτό δεν είναι αποτελεσματικά και έχουν αποφέρει περιορισμένα μόνο αποτελέσματα· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν σημειώσει περιορισμένη 
πρόοδο και τα αποτελέσματά τους υπολείπονται των αρχικών προσδοκιών· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία πριν από τον σχεδιασμό της αύξησης του προϋπολογισμού της· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την ανεργία των νέων, η 
οποία μπορεί να καταπολεμηθεί καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών, με βάση τις 
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ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αγορών εργασίας·

4. υπενθυμίζει ότι μόνο τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις 
εσωτερικές πολιτικές τους για να βοηθούν τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το αναγκαίο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές εργασίας τους και να προσαρμόσουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους έτσι ώστε οι νέοι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλαίσια για συστήματα 
εναλλασσόμενης κατάρτισης·

5. σημειώνει ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά· υπενθυμίζει ότι η δημογραφική εξέλιξη 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές για την αντιστροφή της δημογραφικής τάσης 
στην ήπειρο χωρίς να καταφεύγουν στο μέσο της μετανάστευσης, το οποίο οδηγεί σε 
κοινωνικό ντάμπινγκ· επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης και 
να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών, 
τόσο με τη δημιουργία κινήτρων για τις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όσο και με τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης·

6. απορρίπτει την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων 
ανεργίας, διότι αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς μια ένωση μεταβίβασης κεφαλαίων· 
είναι της γνώμης ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν επιλύει τα διαρθρωτικά εθνικά ή 
περιφερειακά προβλήματα της αγοράς εργασίας που έχουν μόνιμο χαρακτήρα· καλεί, 
αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν επαρκείς επενδύσεις σε πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

7. τονίζει ότι το νεοσυσταθέν μέσο SURE πρέπει να είναι προσωρινό· καλεί τα δικαιούχα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος της χρηματοδότησης SURE για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας, ώστε να 
μπορέσουν να στραφούν σε πιο βιώσιμους τομείς·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση της ένταξης και της 
ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε ότι οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν μισθό 
που τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι κάθε απόφαση σχετικά με τον καθορισμό κατώτατων μισθών αποτελεί 
προνόμιο των κρατών μελών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί τη δυναμική που δημιουργήθηκε από τον κορονοϊό για να συνεχίσει να 
προωθεί τη δική της ατζέντα σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα· 
επαναλαμβάνει ότι ανταγωνιστικοί μισθοί μπορούν ήδη να επιτευχθούν σε επαρκές 
επίπεδο μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων·

10. θεωρεί ότι η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν οι 
κυβερνήσεις έχουν αυξήσει δραστικά τον αριθμό των ωρών τηλεργασίας των 
εργαζομένων· αναγνωρίζει ότι η τηλεργασία έχει πολλά κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· θεωρεί ότι η ικανότητα των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ να λειτουργούν εξ αποστάσεως παρέχει 
ιδανική ευκαιρία στα θεσμικά όργανα να μειώσουν τις δαπάνες για χώρους γραφείων· 
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ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να προωθήσουν, να υποστηρίξουν και να 
ρυθμίσουν την τηλεργασία και την εργασία σε πλατφόρμες·

11. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
μετακινούμενους διασυνοριακούς και εποχιακούς εργαζομένους·

12. τονίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη στήριξή τους προς τις ΜΜΕ·

13. επισημαίνει ότι τα ποσοστά φτώχειας παραμένουν υψηλά σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει 
ότι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας· τονίζει ότι η παιδική φτώχεια έχει πολύπλευρες αιτίες και 
ότι καίρια ζητήματα, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, 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·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν θέτουν εμπόδια στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· πιστεύει ότι ένα φιλικό προς τις ΜΜΕ νομικό περιβάλλον αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι τα ισχυρά και 
βιώσιμα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας βασίζονται σε οικονομίες με καλές επιδόσεις 
και εύρυθμη λειτουργία·

15. απορρίπτει κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, για την τυποποίηση των κοινωνικών πολιτικών και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών, καθώς αυτό θα υπονόμευε την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών τους σε αυτούς τους τομείς·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα 
παραμένουν επαρκή και βιώσιμα για τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολούμενους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος και να καταπολεμήσουν τη φτώχεια των συνταξιούχων·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-
19, πολλά κράτη μέλη έλαβαν έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των αστέγων με την παροχή στέγης έκτακτης ανάγκης· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του 
αυξανόμενου προβλήματος των αστέγων·

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