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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0006/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με 
ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα καθαρού πλούτου μεταξύ των πλουσιότερων 
εκατοστημορίων και των υπολοίπων διευρύνει και εντείνει την ανισότητα στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένας στους έξι εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη μόλις άρχισαν να ανακάμπτουν από την ύφεση 
της αγοράς εργασίας μετά την προηγούμενη κρίση, που οδήγησε σε δραματική αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας και του αριθμού των εργαζομένων που υποχρεώθηκαν σε 
μερική απασχόληση, οι οποίοι είναι πιθανότερο να εργάζονται σε επαγγέλματα βασικού 
ή χαμηλότερου επιπέδου στον τομέα των υπηρεσιών και σε τομείς που αντιμετωπίζουν 
πολύ υψηλό κίνδυνο φτώχειας των εργαζομένων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των εργαζομένων που 
ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από 8% σε 9,4%, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 20,5 εκατομμύρια ανθρώπους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 5,8% του πληθυσμού της ΕΕ-27 ζούσε σε συνθήκες 
σοβαρής υλικής στέρησης το 2019, ότι αυτή τη στιγμή η ακραία φτώχεια εξαπλώνεται, 
και ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος να επιδεινωθεί η κατάσταση λόγω της πανδημίας 
COVID-19, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα αυτό ακόμη πιο πιεστικό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το 9,6% του πληθυσμού της ΕΕ δαπάνησε το 40% ή 
περισσότερο του οικογενειακού εισοδήματός του για στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης ανήλθε σε 10% ή 
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περισσότερο: στη Ρουμανία (10,3%), στη Γερμανία (14,2%), στη Δανία (14,7%) και 
στη Βουλγαρία (17,9%)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αστέγων αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
και εκτιμάται ότι το 2019 700.000 άνθρωποι ήταν άστεγοι ή στεγάζονταν σε προσωρινά 
καταλύματα έκτακτης ανάγκης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά 
τον καθορισμό κατώτατου μισθού είτε διά νόμου είτε μέσω συστήματος συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Τα αποτελέσματα των μεταναστευτικών πολιτικών

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παράνομων μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη 
εκτιμάται μεταξύ 3,9 και 4,8 εκατομμυρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει 500.000 με 600.000 αιτήσεις ασύλου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση και η απασχόληση παράνομων μεταναστών σε 
τομείς όπως η οικονομία πλατφορμών οδηγούν σε μείωση των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η παρουσία εργατικού δυναμικού χαμηλού κόστους μειώνει τα περιθώρια 
ελιγμών στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, γεγονός που καθιστά πολλές θέσεις 
εργασίας επισφαλείς·

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση αυξήθηκαν 
απότομα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι μικροτεχνίτες, οι μικροί 
έμποροι και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι υφίστανται πιέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική 
διάσταση της αγοράς εργασίας·

1. υπογραμμίζει ότι η αξιοπρεπής εργασία με μισθό διαβίωσης αποτελεί το καλύτερο μέσο 
αντιμετώπισης της φτώχειας·

2. επισημαίνει την τεχνολογική ανάπτυξη και τις αλλαγές στη δομή των οικονομιών μας, 
που μπορεί να οδηγήσουν στην απερήμωση των αγροτικών περιοχών, δεδομένου ότι οι 
άνθρωποι ενδέχεται να αναγκαστούν να μετακινηθούν σε πόλεις προς αναζήτηση 
απασχόλησης·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη στήριξης των πολιτικών 
μετεγκατάστασης και επενδύσεων σε ελπιδοφόρους τομείς δραστηριότητας 
προκειμένου να μειωθούν τα γεωγραφικά χάσματα·

4. θεωρεί ότι η μετανάστευση ευθύνεται εν μέρει για την αύξηση του αριθμού των 
αστέγων και των φτωχών εργαζομένων· σημειώνει ότι ο αριθμός των παράνομων 
μεταναστών που βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών επιδεινώνει το 
πρόβλημα·

5. τονίζει ότι ο καθορισμός κατώτατων μισθών, είτε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων 
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είτε μέσω καθοριζόμενων εκ του νόμου κατώτατων μισθών, αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων·

6. εκφράζει την ανησυχία του για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης της εργασίας 
σε πλατφόρμες, και τον συνακόλουθο κίνδυνο επισφάλειας·

7. υπενθυμίζει ότι οι επαρκώς χρηματοδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν 
σημαντικό μέσο για την παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιων 
μεταφορών και εκπαίδευσης·

8. επισημαίνει ότι η υγειονομική κρίση θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις οικονομίες 
των κρατών μελών και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα 
περιθώρια ελιγμών που διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν τις δραματικές συνέπειές της·

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