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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0026/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην 
ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 165 παράγραφος 1 ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, του 2021, που 
δημοσιεύθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 2021,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 επηρεάζει όλα τα κράτη 
μέλη σε πρωτοφανές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008-2009, κατά την οποία επηρεάστηκε 
κυρίως η μεταποιητική βιομηχανία, η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 πλήττει όλους 
τους τομείς, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Επιτροπής για τον εμβολιασμό κατά της 
νόσου COVID-19 χαρακτηρίστηκε από αμφιλεγόμενες και πολιτικοποιημένες 
αποφάσεις, μέτρα και δράσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή και χαοτική προμήθεια 
εμβολίων από την Επιτροπή και η πραγματοποίηση των εμβολιασμών είχε σημαντικές 
επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη και καθυστέρησε σημαντικά την οικονομική 
ανάκαμψη, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν πρόσθετο κόστος δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ1 λόγω 

1 Weber, A. και Bloomberg, «EU’s slow vaccine roll out risks 100 billion euros in extended lockdowns and lost 
growth» (Η αργή πραγματοποίηση των εμβολιασμών από την ΕΕ κινδυνεύει να στοιχίσει 100 δισεκατομμύρια 
ευρώ λόγω των παρατεταμένων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της απολεσθείσας ανάπτυξης), 
Fortune, 3 Φεβρουάριος 2021.
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της αποτυχημένης στρατηγικής της Επιτροπής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2011 θεσπίστηκαν τρεις 
σημαντικές αλλαγές, και συγκεκριμένα: στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ σε 
τομείς στους οποίους η Ένωση δεν διέθετε προηγουμένως αρμοδιότητες· στη 
διευκόλυνση της έκδοσης συστάσεων· και στην επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν το 
πρόγραμμά τους ακόμη και πριν από την έγκριση των προϋπολογισμών από τα εθνικά 
κοινοβούλια υπονομεύει σημαντικά το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών να 
εγκρίνουν και να εφαρμόζουν εθνικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές 
και κοινωνικές επιλογές και πολιτικές πρέπει να γίνονται μέσω δημοκρατικών 
διαδικασιών στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου είχαν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις σε πολλά κράτη μέλη σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, περιορίζοντας τις 
επιλογές πολιτικής, όπως αυτές για την αύξηση των μισθών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και πριν από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, τα 
κράτη μέλη αντιμετώπιζαν ήδη μια σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων στις αγορές 
εργασίας τους, όπως υψηλή ανεργία των νέων και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και 
προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της 
νόσου COVID-19 θα επιδεινώσουν περαιτέρω αυτά τα σοβαρά διαρθρωτικά 
προβλήματα, με μακροχρόνιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τους νέους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, σε ορισμένα κράτη μέλη, η πρόωρη 
εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και η υπερειδίκευση είναι συγκριτικά πολύ υψηλότερες 
από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 
8,3 % στη ζώνη του ευρώ και σε 7,5 % στην ΕΕ των 27, αν και με σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών2·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί κυκλοφορίας και άλλα μέτρα που επιβάλλονται 
από τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση και στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 
είχε δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς, επαγγέλματα, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μικροεπιχειρηματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
λόγω της νόσου COVID-19 είχε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στα λιγότερο εύπορα 
άτομα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενος κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, 
αφενός, με μια ομάδα εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στον βασικό μεταποιητικό ή 
χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλούς μισθούς και κοινωνική 
ασφάλιση, και, αφετέρου, με μια αυξανόμενη ομάδα εργαζομένων σε άτυπες θέσεις 
εργασίας, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν χαμηλούς 
μισθούς και χαμηλή κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί 
διαρθρωτικοί παράγοντες έχουν συμβάλει στη διαδικασία αυτή, όπως η 
αποβιομηχάνιση, η μαζική μετανάστευση χαμηλά ειδικευμένου ή ανειδίκευτου 
εργατικού δυναμικού και η παγκοσμιοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 

2 Eurostat, στατιστικές απασχόλησης.
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ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλούς μισθούς·

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

Θ. λαμβάνοντας υπόψη 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 τα υφιστάμενα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις 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 
της διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού και των αναγκών των επιχειρήσεων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις 
των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας για την καταπολέμηση της κρίσης λόγω της 
νόσου COVID-19 με την εγγραφή δεκάδων εκατομμυρίων εργαζομένων σε 
προγράμματα εργασίας μειωμένου ωραρίου, σύμφωνα με το γερμανικό πρόγραμμα 
Kurzarbeit, 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, κατά τον Φεβρουάριο του 2021, η Επιτροπή εκταμίευσε 14 
δισεκατομμύρια EUR σε εννέα κράτη μέλη στο πλαίσιο της τέταρτης δόσης της 
χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος SURE (στήριξη για τον 
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, μετά τις εκταμιεύσεις αυτές, 15 κράτη μέλη έχουν πλέον λάβει συνολικά 
53,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του SURE, ενώ οι χώρες αναμένεται να λάβουν 
συνολικά σημαντικά ποσά, ιδίως η Ιταλία (27,4 δισεκατομμύρια), η Ισπανία (21,3 
δισεκατομμύρια), η Πολωνία (11,2 δισεκατομμύρια), η Ελλάδα (2,7 δισεκατομμύρια) 
και η Σλοβενία (1,1 δισεκατομμύρια)3·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη, 
εννέα εκατομμύρια εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο ή το 20 % των εργαζομένων που 
είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα εργασίας μειωμένου ωραρίου, απασχολούνται σε 
«νεκροζώντανες» θέσεις εργασίας σε κλάδους που θα συνεχίσουν να πασχίζουν λόγω 
της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών, του τουρισμού, της 
φιλοξενίας, της ψυχαγωγίας και του λιανικού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν 
λήξει η χορήγηση επιδοτήσεων 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 ΕΕ4·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση και η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης είναι 
ζωτικής σημασίας για πολλούς οικονομικούς τομείς, καθώς αυξάνουν την 

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Η Επιτροπή εκταμιεύει 14 δισ. Ευρώ σε εννέα κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE», 
δελτίο Τύπου, 2 Φεβρουαρίου 2021.
4 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Ο κίνδυνος 9 εκατομμυρίων νεκροζώντανων θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη), 17 Ιουνίου 2020.
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ανταγωνιστικότητα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την οικονομική 
ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική μεταβολή έχει οδηγήσει σε αυξημένη 
ζήτηση για άτομα με τις σχετικές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η 
ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την κοινωνική πρόοδο, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 
ανεργίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την εργασία μειωμένου ωραρίου, άλλες μορφές 
στρατηγικών εργασίας, όπως η εξ αποστάσεως εργασία, έχουν ενσωματωθεί εξ 
ολοκλήρου σε διάφορους τομείς σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και η τηλεργασία μπορούν να 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη 
υποστήριξη μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των αστέγων έχει αυξηθεί λόγω των περιορισμών 
κυκλοφορίας με εντολή της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 
και των συνακόλουθων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, όπως η αύξηση της 
ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν 
σήμερα τρία εκατομμύρια άστεγοι στην ΕΕ5· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που Εργάζονται με τους Αστέγους (FEANTSA) 
εκτίμησε το 2019 ότι κάθε βράδυ στην ΕΕ τουλάχιστον 700 000 άστεγοι κοιμούνται 
στο ύπαιθρο ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή προσωρινής στέγασης και 
ότι αυτό ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 70 % μέσα σε μια δεκαετία6· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του φαινομένου των αστέγων κατά την τελευταία 
δεκαετία έχει πολλές διαφορετικές αιτίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση του 
προβλήματος των αστέγων απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε διάφορους 
τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας και η 
προστασία από την ενδοοικογενειακή βία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχει δυσανάλογα αρνητικό 
αντίκτυπο στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φτώχεια εξακολουθεί να είναι υψηλή σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, εκτός από 
την παιδική φτώχεια, πολλοί συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη 
των στόχων τους·

ΙΖ. 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 αξιοπρεπές ωράριο εργασίας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula 
von der Leyen, ανακοίνωσε 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 λόγω της νόσου 
COVID-19 και τον αντίκτυπο των περιορισμών κυκλοφορίας και άλλων μέτρων που 
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, ιδίως για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τις 

5 Hughes, J., «Homelessness in EU reaches record high of 3 million» (Οι άστεγοι στην ΕΕ αγγίζουν το 
πρωτοφανές υψηλό επίπεδο των 3 εκατομμυρίων), Agence Europe, 16 Ιανουαρίου 2020.
6 FEANTSA, Homeless in Europe (Άστεγοι στην Ευρώπη), Άνοιξη 2019, σ. 2.
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οικογένειες και τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες· 
υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας για τις ελεύθερες κοινωνίες μας να 
διασφαλίσουν πως όλοι οι περιορισμοί είναι αναλογικοί και να τερματίσουν τους 
περιορισμούς στις ελευθερίες το συντομότερο δυνατόν·

2. τονίζει ότι τα κράτη μέλη αναμένεται και πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετούν και να 
εφαρμόζουν τις δικές τους οικονομικές και κοινωνικές επιλογές, παρέχοντας στους 
πολίτες τους απαντήσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανησυχίες 
τους· απορρίπτει την έκκληση για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης·

3. επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η στέγαση αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· απορρίπτει, συνεπώς, 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·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο ανεργίας των νέων παραμένει πολύ 
υψηλό σε πολλά κράτη μέλη· 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 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αριθ. 3/20157, οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο και 
τα αποτελέσματά τους υπολείπονται των αρχικών προσδοκιών· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την ανεργία των νέων, η οποία 
μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών, τα οποία βρίσκονται σε 
καλύτερη θέση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αγορών εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τις 
εσωτερικές πολιτικές τους για να βοηθούν τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας, π.χ. με την ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου 
για τις αγορές εργασίας τους και την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα των νέων ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
επαγγελματική κατάρτιση, να εργαστούν για τη μείωση των ποσοστών πρόωρης 
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και να προωθήσουν την καινοτομία· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια ενεργό εργασιακή πολιτική που θα διασφαλίζει ότι τα 
άτομα που απασχολούνται σε «νεκροζώντανες θέσεις εργασίας» θα μπορούν να 
επωφεληθούν από την επαγγελματική κατάρτιση και να επανειδικευτούν ώστε να 
στραφούν προς θέσεις εργασίας με καλύτερο μέλλον·

6. 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 αντί να χρησιμοποιούν το μέσο της μετανάστευσης, το οποίο οδηγεί σε 
κοινωνικό ντάμπινγκ και ασκεί τεράστια πίεση στα εθνικά συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας· 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 

7 Πρόγραμμα της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο 
επίπεδο της υλοποίησης, 24 Μαρτίου 2015.
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διασφάλιση της πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης·

7. απορρίπτει την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης για την ανεργία, 
δεδομένου ότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια ένωση μεταβίβασης πόρων· είναι της 
γνώμης ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν επιλύει τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα στις 
εθνικές ή τις περιφερειακές αγορές εργασίας· τονίζει την ανάγκη επαρκών επενδύσεων 
σε αποτελεσματικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
με στόχο την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας·

8. τονίζει ότι το νεοσυσταθέν μέσο SURE πρέπει να είναι προσωρινό· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη που επωφελούνται από τα κονδύλια αυτά να διαθέσουν ένα μέρος τους για 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας, ώστε 
να τους δώσουν τη δυνατότητα να στραφούν σε πιο βιώσιμους τομείς· ενθαρρύνει, 
γενικά, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να δώσουν ώθηση τις επιχειρήσεις, ιδίως 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης, να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν 
δραστηριότητες κατάρτισης και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης·

9. εκφράζει την ανησυχία του ότι η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 θα έχει ως 
αποτέλεσμα εκατομμύρια εργαζόμενοι να χάσουν τις δουλειές τους· είναι της γνώμης 
ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα βαθύνει περαιτέρω την 
οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη· πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία κινδυνεύει να παγιώσει τον οικονομικό και κοινωνικό διαχωρισμό μεταξύ 
των ανατολικών και δυτικών χωρών της ΕΕ και θα θέσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
σε κίνδυνο στις εξορυκτικές βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και την 
αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς καμία διαβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι θα βρουν άλλη 
θέση εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτές οι βαθύτερες 
διαιρέσεις θα οδηγήσουν σε ένα νέο κύμα μαζικής εσωτερικής μετανάστευσης εντός 
της ΕΕ·

10. είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια δαπανηρή και 
ιδεολογικά προσανατολισμένη πρόταση η οποία θα έχει μικρό αντίκτυπο στον 
μετριασμό των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· θεωρεί ότι τα χρήματα 
που προορίζονται για την Πράσινη Συμφωνία θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα 
για την άμεση βελτίωση της ζωής και του βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων πολιτών· 
πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα αναμένεται 
και πρέπει να αναθεωρηθούν·

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

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν μισθό 
που τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους· πιστεύει ότι οι κατώτατοι 
μισθοί θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για την αύξηση των μισθών στα χαμηλότερα 
επίπεδα της μισθολογικής κατανομής, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι εργαζόμενοι θα 
αμείβονται με αποδεκτό κατώτατο μισθό για την εργασία 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 τη νόσο COVID-19 για να 
συνεχίσει να προωθεί τη δική της ατζέντα σε οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα· επαναλαμβάνει ότι ανταγωνιστικοί μισθοί μπορούν να 
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επιτευχθούν σε επαρκές επίπεδο μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
συνδικαλιστικών ενώσεων·

13. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει ευρύς τομέας χαμηλόμισθων· είναι της 
άποψης ότι η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για χαμηλά εισοδήματα 
μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

14. θεωρεί ότι η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας καθώς 
και άλλα 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 
του προϋπολογισμού για χώρους γραφείων·

15. σημειώνει ότι το μοντέλο της οικονομίας των πλατφορμών μειώνει τα εμπόδια εισόδου 
στην αγορά εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες σε ομάδες που παραδοσιακά 
αποκλείονται από αυτό· σημειώνει ότι σε αρκετά κράτη μέλη έχει δρομολογηθεί σειρά 
πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του καθεστώτος των εργαζομένων σε πλατφόρμες·

16. υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους 
μετακινούμενους διασυνοριακούς και εποχικούς εργαζομένους αποτελεί ευθύνη των 
κρατών μελών·

17. τονίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
διαμόρφωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ· υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· πιστεύει 
ότι ένα φιλικό προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις νομικό περιβάλλον αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη·

18. σημειώνει ότι η φτώχεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας αποτελεί το καλύτερο μέσο 
για την καταπολέμηση της φτώχειας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
τα φορολογικά συστήματα, τα κανονιστικά πλαίσια και τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισής τους δεν θέτουν εμπόδια στη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει ότι 
τα ισχυρά και βιώσιμα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας βασίζονται σε οικονομίες της 
αγοράς με καλές επιδόσεις και εύρυθμη λειτουργία· 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·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω 
της νόσου 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·

20. 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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