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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδιες επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB) έχει ως 
στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ζουν μαζί οι άνθρωποι, 
επαναπροσδιορίζοντας δημόσιους χώρους για νέες χρήσεις και νέους τρόπους 
διαβίωσης, που θα καλύπτουν τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές, ώστε να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δομημένο και σχεδιασμένο περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρωτοβουλία για το NEB αναμένεται επίσης να μετατρέψει τα οφέλη της πράσινης 
μετάβασης σε απτή πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, σε τοπικό 
επίπεδο και συνοικιακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα για το NEB θα πρέπει 
να συνάδουν με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το NEB θα πρέπει να διευκολύνει και να κατευθύνει τον 
μετασχηματισμό των κοινωνιών μας με βάση τρεις αλληλένδετες αξίες: ένταξη –από 
την εκτίμηση της πολυμορφίας έως τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της 
οικονομικής προσιτότητας, και τη βελτίωση της αισθητικής– ποιότητα της εμπειρίας 
και ύφος που υπερβαίνει τη λειτουργικότητα, και βιωσιμότητα, από τους κλιματικούς 
στόχους έως την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και τη βιοποικιλότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στεγαστική πολιτική στα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθοδηγείται από τις κοινές αρχές της μείωσης των τιμών των κατοικιών, προκειμένου 
να καταστούν προσβάσιμες στους κατοίκους τόσο για αγορά όσο και για πώληση και 
ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αγοράς του ακινήτου σε 
μεταγενέστερο στάδιο, και να κατοχυρώνει την ασφάλεια δικαίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργαστήριο του NEB θα προσεγγίσει την κοινωνία, τη 
βιομηχανία και την πολιτική σφαίρα με στόχο τη σύνδεση των ανθρώπων και την 
εξεύρεση νέων τρόπων από κοινού δημιουργίας χώρων διαβίωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα για το NEB θα πρέπει να επενδύσουν σε καλή 
θερμομόνωση για να αντισταθμίσουν εν μέρει το αυξανόμενο κόστος και να επιτύχουν 
τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της πρωτοβουλίας για το NEB θα πρέπει να 
καθοδηγείται από τους τέσσερεις θεματικούς άξονες και τις αρχές της 
συμμετοχικότητας, της επανασύνδεσης με τη φύση, της διατήρησης και ανάκτησης της 
αίσθησης του ανήκειν, της παραχώρησης προτεραιότητας σε ευάλωτους ανθρώπους και 
γειτονιές και της προώθησης της βιωσιμότητας μέσω μακροπρόθεσμης και 
ολοκληρωμένης σκέψης όσον αφορά τον κύκλο ζωής στο βιομηχανικό και στεγαστικό 
οικοσύστημα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να ενσωματώνονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές για το «κύμα ανακαινίσεων»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα του NEB επικεντρώνεται σε αλληλένδετους 
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μετασχηματισμούς των φυσικών χώρων, των περιβαλλόντων που επιτρέπουν την 
καινοτομία, καθώς και των προοπτικών και του τρόπου σκέψης μας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το NEB θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από διαφορετικά ταμεία 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
προγράμματος LIFE και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς 
και μέσω εθνικών πόρων και πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περίπου 85 εκατομμύρια EUR από κονδύλια της ΕΕ θα διατεθούν σε έργα για το NEB 
το 2021 και το 2022·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για το NEB θα πρέπει να επικεντρώνεται στη 
δημιουργία υγιεινού, καλαίσθητου και προσβάσιμου περιβάλλοντος και τοπίου, 
αξιοπρεπούς στέγασης που είναι υγιεινή, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή για 
όλους, νέας ποιοτικής απασχόλησης και θέσεων εργασίας, συμμετοχικής κοινωνίας, 
καθώς και βιώσιμης οικονομίας και τρόπου διαβίωσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για το NEB θα πρέπει να βασίζεται στην 
καινοτομία σε όλα τα επίπεδα και στην ενεργό συμμετοχή και σύμπραξη των ατόμων 
και των τοπικών κοινοτήτων, για παράδειγμα μέσω της κοινωνικής οικονομίας και των 
τοπικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενσωμάτωσης μιας ισότιμης ως 
προς το φύλο και διατομεακής προσέγγισης, της συμμετοχικότητας για τα άτομα με 
αναπηρία και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στον σχεδιασμό των κτιρίων, των 
χώρων διαβίωσης και των μελλοντικών τρόπων διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρωτοβουλία για το NEB αποσκοπεί στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών 
αγαθών για την ανάκτηση της αίσθησης του ανήκειν στην ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα του NEB θα περιλαμβάνει μαζικά προγράμματα 
ανακαίνισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο αμίαντος έχει απαγορευτεί στην 
ΕΕ από το 2005, συχνά εξακολουθεί να υφίσταται σε διοικητικά κτίρια, σχολεία, 
κατοικίες, εγκαταστάσεις δημόσιων μεταφορών και άλλες υποδομές·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα του NEB θα πρέπει να αποτελεί συνέχεια του 
αρχικού Bauhaus, το οποίο εισήγαγε τον ρόλο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το NEB πρέπει να συνδέει όλα τα κράτη μέλη·

ΙΔ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι των κρατών μελών αντιμετωπίζουν αυξανόμενες 
δυσκολίες στην εξεύρεση οικονομικά προσιτής στέγης, κυρίως λόγω της κερδοσκοπίας 
στον τομέα της στέγασης, της επεκτατικής αύξησης των καταλυμάτων διακοπών για 
βραχυχρόνια μίσθωση και της επακόλουθης αύξησης των τιμών μίσθωσης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το NEB θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα περιβάλλοντα έχουν 
σχεδιαστεί για να ενδυναμώνουν και να χειραφετούν, ώστε να καλωσορίζουν τους 
πάντες ενεργά·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος διαβίωσης στις χώρες της ΕΕ αυξάνεται ραγδαία 
λόγω του πληθωρισμού και της κρίσης στους τομείς της ενέργειας και των καυσίμων 
στη ζώνη του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή φτώχεια αυξάνεται μεταξύ 
των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος στην ΕΕ·
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ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετοχικά περιβάλλοντα, όπως οι κοινές υποδομές και 
υπηρεσίες και οι δημόσιοι χώροι, δημιουργούν αίσθηση κοινής ταυτότητας και αίσθηση 
του ανήκειν στους ανθρώπους·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2010, οι τιμές μίσθωσης έχουν αυξηθεί κατά 16 % και 
οι τιμές των κατοικιών κατά 34 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25,1 % των ιδιωτών 
ενοικιαστών στην ΕΕ δαπανούν πάνω από το 40 % του εισοδήματός τους για ενοίκια, 
ενώ οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 5,1 % και οι τιμές της ενέργειας κατά 
28,6 % από τον Ιανουάριο του 2021·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των τοπικών κοινοτήτων και η ουσιαστική 
ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για στέγαση στην ΕΕ θα οξυνθεί λόγω του αριθμού 
των προσφύγων που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
από συγκρούσεις σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 70 % την 
τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 700.000 
άνθρωποι είναι άστεγοι κάθε νύχτα στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 4,1 εκατομμύρια 
άνθρωποι στην ΕΕ εκτίθενται στην έλλειψη στέγης κάθε χρόνο για μικρό ή μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ενώ οι κενές κατοικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν τα 11 
εκατομμύρια·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της ενεργειακής 
κατανάλωσης στην ΕΕ και για το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η βιωσιμότητα, η ένταξη και η 
καλαισθησία αποτελούν αλληλένδετες αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της 
πρωτοβουλίας για το NEB και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι στηρίζουν το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης για τις ευάλωτες ομάδες, η οποία είναι υγιεινή, προσβάσιμη, 
οικονομικά προσιτή, ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες και εξασφαλίζει την 
ευημερία όλων· τονίζει τη σημασία της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και της 
αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, και της αυξημένης χρήσης βιώσιμων οικοδομικών 
υλικών στο πλαίσιο της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των τοπίων και 
της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς· σημειώνει ότι ο υψηλής ποιότητας 
σχεδιασμός του δομημένου περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει στην ευημερία και την 
κοινωνική συνοχή·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη για την επιδίωξη μιας προσέγγισης καθολικού σχεδιασμού για την άρση των 
φραγμών στην προσβασιμότητα, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες και 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, φτώχειας και απειλών για την υγεία, όπως 
η ατμοσφαιρική ρύπανση· τονίζει την ανάγκη να συμβάλει η πρωτοβουλία για το NEB 
στη μείωση του αριθμού των αστέγων και των ελλείψεων στέγης, μέσω της 
διερεύνησης των δεσμών μεταξύ της προσέγγισης «προτεραιότητα στη στέγαση» και 
της πρωτοβουλίας για το NEB, καθώς και την ανάγκη να στηρίξει έργα που παρέχουν 
ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης, τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές και 
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απομακρυσμένες περιοχές· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για το NEB για την επόμενη δεκαετία με σαφείς στόχους και την ενθαρρύνει να 
δημιουργήσει έναν ειδικό, φιλικό προς τον χρήστη και προσβάσιμο ιστότοπο σχετικά 
με τις βέλτιστες πρακτικές·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων και την ένταξη των 
μειονοτήτων και των ατόμων με αναπηρία στο NEB· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία·

4. τονίζει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για το NEB 
πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη δράση και να λαμβάνει επαρκή στήριξη σε 
μακροχρόνιο ορίζοντα, προκειμένου να καταστεί ουσιαστική και να εξασφαλίσει 
προστιθέμενη αξία·

5. τονίζει την ανάγκη στήριξης των αλλαγών όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στις 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
εργαστήριο του NEB είναι συμμετοχικό και περιλαμβάνει τις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές· την καλεί, περαιτέρω, να στηρίξει έργα που παρέχουν 
συμμετοχικές ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές·

6. τονίζει την ανάγκη προώθησης των αξιών του NEB σε κάθε κράτος μέλος·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον πράσινο μετασχηματισμό του βιομηχανικού 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού τομέα, με βάση τις 
αρχές της πρωτοβουλίας για το NEB, υποστηρίζοντας την απαραίτητη ενεργειακή 
μετάβαση στον στεγαστικό τομέα, χωρίς να αυξηθεί το κόστος ζωής· αναγνωρίζει την 
ανάγκη ειδικευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού για τη στήριξη της 
κυκλικής οικονομίας· τονίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις 
και οι συνεταιρισμοί κοινωνικής οικονομίας στη βελτίωση της βιωσιμότητας·

8. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το ΝΕΒ για την επίτευξη κοινωνικής 
βιωσιμότητας, προστατεύοντας παράλληλα τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως τις ευάλωτες 
ομάδες, από τον κοινωνικό αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας όσον 
αφορά τη στέγαση και την ενεργειακή απόδοση·

9. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά και να μοιραστούν την εμπειρία τους 
όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων και την ανάπτυξη νέων λύσεων για την 
κατασκευή βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων·

10. επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες για το NEB θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση του 
κόστους και του χρόνου κατασκευής, καθώς και στην προώθηση της δημιουργικής 
σκέψης και του δημιουργικού σχεδιασμού, ακολουθώντας ταυτόχρονα την προσέγγιση 
«συνολική σκέψη, τοπική δράση»·

11. επικροτεί το πλαίσιο Level(s) της Επιτροπής, το οποίο παρέχει σαφείς προτεραιότητες 
και τυποποιημένη βάση για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 
βιωσιμότητα των κτιρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ποιότητας του Νταβός για την Baukultur 
για τον προσδιορισμό της ποιότητας ενός κτιριακού έργου, καθώς και των 
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πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του από τη σκοπιά της Baukultur1·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ίδιο ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων για το 
NEB και να συνεργαστεί, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με κατοίκους, 
συνοικιακές οργανώσεις και σχετικές κοινωνικές επιχειρήσεις της ΕΕ, όπως μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς, καθώς και με τις τοπικές αρχές·

13. αναμένει ότι αν είναι επιτυχής η πρωτοβουλία για το NEB θα δημιουργηθούν νέες 
ποιοτικές θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στους τομείς της 
αποκατάστασης, της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού, της κλωστοϋφαντουργίας, του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και θα διατεθούν ευκαιρίες αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης·

14. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του NEB, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση 
μιας ποικιλόμορφης διαδραστικής κοινωνίας και μιας κοινής αίσθησης του ανήκειν, 
προωθώντας τα κτίρια της πολιτιστικής κληρονομιάς και το φυσικό περιβάλλον της ΕΕ, 
και προάγοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και την καινοτομία που αντλούν 
έμπνευση από διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές, γεωγραφικά περιβάλλοντα και 
κλιματικές συνθήκες·

15. υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση και τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, διότι συμβάλλει στη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και προωθεί την κοινωνική 
συνοχή και τον διάλογο μεταξύ των γενεών2· σημειώνει ότι η υιοθέτηση ψηφιακών 
τεχνολογιών από τους χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να τους επιτρέψει 
να προσφέρουν προσβάσιμες και καινοτόμες εμπειρίες στις κοινότητες·

16. παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποκτήσει η 
πρωτοβουλία αυτή πιο συμμετοχικό χαρακτήρα· σημειώνει ότι οι περισσότερες 
συνεισφορές σχετίζονται με την αισθητική ή τη βιωσιμότητα, ενώ η προσβασιμότητα, η 
οικονομική προσιτότητα και η ένταξη λαμβάνονται λιγότερο υπόψη·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να στηρίξουν τον καθολικό 
σχεδιασμό, τις βιώσιμες και με ευέλικτο κύκλο ζωής στεγαστικές λύσεις, τις 
συμμετοχικές κοινότητες και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών μέσω της 
πρωτοβουλίας για το NEB, δίνοντας τη δυνατότητα στα πιο ηλικιωμένα άτομα και στα 
άτομα με αναπηρία να ζήσουν στο σπίτι και στην κοινότητά τους, να συνεχίσουν να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να μεταλαμπαδεύσουν την πείρα και τις 
γνώσεις τους στις νεότερες γενιές· τονίζει την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική και 
συμμετοχική προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων αναψυχής γύρω από τα κτίρια και τις γειτονιές·

18. θεωρεί ότι το NEB θα πρέπει να εγγυάται υψηλή ποιότητα ιδιωτικής και κοινωνικής 
στέγασης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της ανάγκης να δοθεί 

1 Για τον ορισμό της Baukultur, βλ. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον πολιτισμό, την 
αρχιτεκτονική υψηλής ποιότητας και το δομημένο περιβάλλον ως βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας για το νέο 
ευρωπαϊκό Bauhaus.
2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό 
πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη.
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προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση, την αναγέννηση, την παράταση της ζωής 
και τη μετατροπή των υφιστάμενων κτιρίων αντί της κατασκευής νέων, όταν οι 
δραστηριότητες αυτές είναι τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά εφικτές, καθώς 
συμβάλλουν στη μείωση των ενεργειακών αναγκών, των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και της πίεσης για νέα κτίρια, καθώς και στη βελτίωση της υγείας, της άνεσης 
και της ευημερίας· εκφράζει την ανησυχία του για τον δυσανάλογο αντίκτυπο της 
κακής ενεργειακής απόδοσης των κοινωνικών κατοικιών στα άτομα τα οποία έχουν ήδη 
χαμηλό βιοτικό επίπεδο·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής των 
κατοίκων στις επιτροπές για το NEB· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει μια 
δεοντολογική αρχιτεκτονική προσέγγιση και να εξασφαλίσει τη σύμπραξη των ατόμων 
τα οποία αφορά περισσότερο ένα έργο για το NEB ως ενεργών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία σχεδιασμού, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό για τις πολιτισμικές 
διαφορές τους και τις διαφορετικές ανάγκες και προοπτικές τους·

20. καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, στο πλαίσιο του NEB, στις 
μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βιώνουν έλλειψη 
στέγης, ρατσισμό, διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη διατομεακή και χωρίς διακρίσεις προσέγγιση που βασίζεται στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του NEB·

21. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στήριξη για νέους και οικογένειες, ώστε να τους 
επιτραπεί να βρουν στέγη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αυτών των οικογενειών και 
των νέων·

22. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα σύστασης δημόσιων αρχιτεκτονικών 
ομάδων για την παροχή συμβουλών στις αρχές, την προώθηση της χωροταξικής 
ποιότητας και τη βελτίωση του σχεδιασμού και της βιωσιμότητας των δημόσιων έργων· 
ενθαρρύνει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τις αρχές να αναπτύξουν 
ισχυρότερους ρυθμιστικούς και φορολογικούς μηχανισμούς στήριξης για την 
ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων, οι οποίοι θα 
λαμβάνουν υπόψη την άυλη κληρονομιά και τον πολιτισμό των κτιρίων·

23. καλεί την Επιτροπή να προσεγγίσει προορατικά τους κοινωνικούς φορείς και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και, ιδίως, τις μειονεκτούσες 
και ευάλωτες ομάδες, για να τους ζητήσει να γίνουν εταίροι του NEB· υπενθυμίζει ότι, 
προκειμένου να καταστεί συμμετοχικό το NEB, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μη 
πατερναλιστικής προσέγγισης από κοινού με τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πρέπει να 
εκπροσωπούνται εξίσου ως φορείς προώθησης, διαχειριστές κοινοτήτων και βασικοί 
συνομιλητές της πρωτοβουλίας·

24. προτείνει να χρησιμοποιηθεί το NEB για να προστατευτεί το δικαίωμα στην πόλη3, 
καθώς και για να βοηθήσει τους κατοίκους να αποκαταστήσουν την πόλη ως χώρο που 
έχει δημιουργηθεί με τη συμμετοχή τους για συναντήσεις, κοινωνική αλληλεπίδραση, 
καθώς και συλλογικές δράσεις και δραστηριότητες, με βάση τη συλλογική συμμετοχή·

25. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση μέσω του NEB για να συνδράμει τις 

3 Βλ. τον ιστότοπο της παγκόσμιας πλατφόρμας για το δικαίωμα στην πόλη: https://www.right2city.org/ 

https://www.right2city.org/
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περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά που ζουν σε περιοχές όπου το περιβάλλον είναι 
μολυσμένο και δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, και για 
να τις βοηθήσει να βρουν αξιοπρεπή, ασφαλή και επαρκή στέγαση· παροτρύνει την 
Επιτροπή να υλοποιήσει έργα για το NEB τα οποία αποσκοπούν στην πραγματική 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτής της ευάλωτης ομάδας και να συμβάλει στην 
εδαφική ανάπτυξη αποφεύγοντας τον χωροταξικό διαχωρισμό των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων Ρομά και άλλων ευάλωτων ομάδων·

26. προτείνει τη χρήση του NEB για την ανάπτυξη συνοικιών με ανοικτούς, 
συμμετοχικούς, προσβάσιμους και δυναμικούς χώρους που προάγουν την ισότητα, τις 
πολιτιστικές ανταλλαγές και τη δημοκρατία, και ενισχύουν το αίσθημα της κοινότητας, 
της συνύπαρξης και της συνεργασίας·

27. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα για το NEB προωθούν την κοινωνική 
και οικονομικά προσιτή στέγαση ως τρόπο συνδυασμού της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της αστικής αισθητικής·

28. προτείνει να χρησιμοποιηθεί το NEB για την ανάπτυξη βιώσιμων, καλαίσθητων και 
συμμετοχικών συνοικιών που επιτρέπουν την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά αγαθά 
και υπηρεσίες για όλους·

29. προτείνει το NEB να προωθήσει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεπίδραση με την 
ανάπτυξη έργων που παρέχουν πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς 
και φροντίδα για άτομα όλων των ηλικιών και των ομάδων, όπως κοινοτικών κέντρων 
και έργων στέγασης πολλαπλών γενεών·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων, βιώσιμων 
τεχνικών και σχεδίων κατασκευής κτιρίων σε σχέση με την πρωτοβουλία για το NEB, 
προκειμένου να παρέχεται αξιοπρεπής στέγαση με προσιτό κόστος σε όλους, μεταξύ 
άλλων με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε νέες μορφές πολεοδομικού σχεδιασμού με στόχο μια 
βιώσιμη, πράσινη και συμμετοχική διαβίωση·

31. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και 
κατευθυντήριες αρχές που εναρμονίζονται με το NEB, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι αντιλήψεις για το δομημένο περιβάλλον της ΕΕ είναι υψηλής ποιότητας όσον αφορά 
την αρχιτεκτονική, τον χώρο και τη βιωσιμότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι δημόσιοι χώροι, οι υποδομές και τα κτίρια πρέπει να 
κατασκευάζονται με βάση το τοπικό χωροταξικό πλαίσιο, ώστε να αποφευχθεί η 
εξαφάνιση των περιφερειακών διαφορών και ιδιαιτεροτήτων·

32. προτείνει το NEB να επικεντρωθεί στη χρήση και την ενεργειακή αναβάθμιση των 
υφιστάμενων κενών κατοικιών στην ΕΕ· τονίζει ότι σκοπός των έργων για το NEB θα 
πρέπει να είναι να ξαναδώσουν ζωή, να ανακαινίσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν 
υφιστάμενα κτίρια, και όχι να κατασκευάσουν νέα, καθώς και να χρησιμοποιήσουν όσο 
το δυνατόν λιγότερο νέο χώρο·

33. τονίζει ότι η κοινωνική στέγαση πρέπει να παραμείνει οικονομικά προσιτή για τα άτομα 
με χαμηλά εισοδήματα και ότι το NEB θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη αυτού 
του στόχου·
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34. θεωρεί ότι η παραδοσιακή βιοτεχνία που βασίζεται σε περιφερειακές αλυσίδες αξίας, 
ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα του σχεδιασμού, είναι απαραίτητη 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι παραδοσιακοί βιοτέχνες ενισχύουν την 
κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση των αγροτικών κοινοτήτων· χαιρετίζει 
πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα CRAFTS CODE του Interreg ως ευκαιρία για την 
προώθηση του τομέα της παραδοσιακής βιοτεχνίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ορίσουν Ευρωπαϊκό Έτος Βιοτεχνίας προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερος 
ο βιοτεχνικός τομέας και να ενισχυθούν οι αρχές που προωθεί η πρωτοβουλία για το 
NEB· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για τη διατήρηση και την εκ νέου 
αναγνώριση της αξίας που έχει η εργασία των τοπικών παραδοσιακών βιοτεχνών, με τη 
δημιουργία δικτύου και τη συμμετοχή του στα σχετικά προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

35. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το γεγονός ότι το κόστος στέγασης δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει το 25 % του διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού· ζητεί τη 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους κατοίκους και άλλους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να διασφαλιστούν οικονομικά προσιτά ενοίκια 
και προστασία των ενοικιαστών βάσει δίκαιων και ασφαλών μισθωτηρίων συμβολαίων·

36. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν έναν φορέα επικοινωνίας σχετικά με την 
πρωτοβουλία για το NEB, ο οποίος θα συντονίζει τις τοπικές προσπάθειες και θα 
συμμετέχει σε ένα πανευρωπαϊκό επίσημο και άτυπο δίκτυο για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, ενώ επίσης τα καλεί να προωθήσουν την κινητικότητα και την 
κατάρτιση των επαγγελματιών και των σπουδαστών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας για το NEB, και να αξιοποιήσουν το κίνημα των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εταίρων που θα δημιουργηθεί από το 
NEB·

37. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές 
λύσεις στέγασης στο πλαίσιο του NEB για τους νέους, τις ομάδες που είναι ευάλωτες 
στον κοινωνικό αποκλεισμό και τα άτομα που δεν θεωρούνται επιλέξιμα για 
στεγαστική βοήθεια αλλά εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ένα 
στεγαστικό δάνειο ή να καταβάλουν υψηλά ενοίκια·

38. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το NEB ως εργαλείο για 
την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της 
έλλειψης στέγης4 και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε επαρκή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση5, μέσω της προώθησης της κοινωνικής και χρηματοδοτούμενης από δημόσιους 
πόρους στέγασης·

39. θεωρεί ότι η ψηφιακή μετάβαση μπορεί να είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της 
χρήσης των τοπικών πόρων και δεξιοτήτων, καθώς η ψηφιακή κατασκευή σε 
εργαστήρια σχεδιασμού και κατασκευής ή σε βιομηχανίες επιτρέπει την τοπική διανομή 
των προϊόντων και, σε πολλές περιπτώσεις, δίνει νέα ζωή σε ορισμένες παραδόσεις που 

4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την αντιμετώπιση του 
ποσοστού αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ C 425 της 20.10.2021, σ. 2.
5 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους, ΕΕ C 456 της 10.11.2021, σ. 145. 
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διαφορετικά θα μπορούσαν να εκλείψουν·

40. τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στεγαστικές 
λύσεις του NEB για την παροχή μόνιμης στέγης στους αστέγους και την επιβολή της 
αρχής «προτεραιότητα στη στέγαση»·

41. υπογραμμίζει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικοί εργοδότες σε 
τοπικό επίπεδο και μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα προκειμένου να 
καινοτομήσουν· προειδοποιεί, ωστόσο, για τον κίνδυνο να εκτοπιστούν από τις αγορές 
λόγω της ταχύτατης μετάβασης σε λύσεις μεγάλης κλίμακας σε βιομηχανίες όπως η 
βιομηχανία δομικών υλικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τρόπους βέλτιστης στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στον σχεδιασμό ή την 
παραγωγή υλικών·

42. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον συμμετοχικό χαρακτήρα του κινήματος του 
NEB· συνιστά συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις τοπικές αρχές για την 
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στη στέγαση για όλους και την αντιμετώπιση των 
διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
αναπηρίας, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, και θρησκείας·

43. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του NEB στην προώθηση της ισότητας των φύλων· 
προτείνει τη χρήση των στεγαστικών και συνοικιακών έργων στο πλαίσιο του NEB για 
τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγη, 
ιδίως των μόνων μητέρων και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως η φροντίδα των παιδιών και η ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη στη γειτονιά·

44. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα έργα στο πλαίσιο του NEB για τις 
κατοικίες και τις γειτονιές παρέχουν οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη 
συνδεσιμότητα για όλους τους κατοίκους της περιοχής·

45. καλεί τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό στεγαστικών έργων στο πλαίσιο του NEB, να 
παρέχουν επαρκή ποσότητα πράσινου και δημόσιου χώρου ανά γειτονιά NEB ως 
επένδυση σε υγιείς γειτονιές, και να ενσωματώσουν καλύτερα τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους στον χωροταξικό σχεδιασμό· σημειώνει ότι οι πράσινες περιοχές που 
παρέχουν δημόσιους χώρους για άσκηση και χαλάρωση μετριάζουν τους παράγοντες 
καταπόνησης, όπως ο θόρυβος, βελτιώνουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την 
ψυχική υγεία, και μειώνουν την κοινωνική απομόνωση·

46. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας κοινό υπαίθριο χώρο που θα 
περιλαμβάνει γαλάζια και πράσινη υποδομή στις γειτονιές NEB, πρόσβαση στη φύση 
και να παραχωρήσουν προτεραιότητα στις λύσεις που βασίζονται στη φύση, μια 
πρωτοβουλία που εναρμονίζεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν επαρκή χώρο ώστε να 
ανταποκριθούν στη σημαντική αύξηση της χρήσης των ποδηλάτων ως τρόπου 
μεταφοράς, η οποία συμβάλλει σε έναν υγιεινό και απαλλαγμένο από ανθρακούχες 
εκπομπές τρόπο ζωής, και αυξάνει την κινητικότητα των ατόμων κάθε ηλικίας·

47. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα έργα για το NEB 
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συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης γης για κτίρια, εστιάζοντας, για παράδειγμα, στην 
ανακαίνιση του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών και στη χρήση ήδη δομημένων 
περιοχών·

48. σημειώνει ότι η παροχή στις τοπικές κοινότητες της δυνατότητας να ενσωματώνουν 
στοιχεία επισιτιστικής ασφάλειας εντός των τοπικών περιοχών και περιφερειών και να 
παράγουν ενέργεια σε τοπικό επίπεδο συνδέεται με την απασχόληση και τις κοινωνικές 
υποθέσεις, και μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ανθεκτικότητα και 
τη συνοχή, φιλοδοξίες που συνάδουν με το NEB·

49. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο συμμετοχικός 
σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων NEB περιλαμβάνουν τις τοπικές κοινότητες·

50. χαιρετίζει το λεγόμενο πρότυπο της πόλης των 15 λεπτών που εφαρμόζεται από 
ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
αναπαραγωγής του εν λόγω προτύπου σε περισσότερες πόλεις, με σκοπό να 
καταστήσουν προσβάσιμες όλες τις βασικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις σε μικρή 
απόσταση· υπογραμμίζει τον ρόλο της κινητικότητας και της διασυνδεσιμότητας στη 
διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στη 
μείωση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορών· ενθαρρύνει τη συνένωση 
κωμοπόλεων, όπου κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, για τη διατήρηση και τη βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών·

51. ζητεί, σε σχέση με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, να επαναξιολογηθεί το 
ενεργειακό ζήτημα και, λόγω του μεγάλου αριθμού προσφύγων από την εν λόγω χώρα, 
να ενταθούν οι κάθε είδους προσπάθειες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
τη διάσταση της ένταξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
αυτές τις νέες προκλήσεις και επιπτώσεις στο NEB·

52. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σε όλους τους εκτεθειμένους 
εργαζομένους καλύτερη αναγνώριση και αποζημίωση για ασθένειες που σχετίζονται με 
τον αμίαντο και για άλλες επαγγελματικές ασθένειες, προκειμένου να προστατευτεί η 
υγεία των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα και όσων εργάζονται για την 
πράσινη μετάβαση και το NEB·

53. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ψηφιακή διάσταση ως σαφή συνιστώσα του 
σχεδιασμού των μελλοντικών χώρων· σημειώνει ότι οι αξίες που προωθεί το NEB για 
την ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην 
ψηφιακή σφαίρα·

54. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη χρηστή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία έναντι των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών για όλα τα έργα στο πλαίσιο 
του NEB·

55. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ώστε τα άτομα που αναζητούν στέγη να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα 
διαθέσιμα στεγαστικά έργα για το NEB· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της 
θεσμικής και διαρθρωμένης συμμετοχής των ενοικιαστών και των κατοίκων, και 
παροτρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τη διαδικασία αυτή παρέχοντάς τους τις 
απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με το NEB·
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56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν σαφώς περισσότερο σε 
στρατηγικές πρόληψης όπως, για παράδειγμα, η ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας, 
των εθνικών υπηρεσιών για την υγεία και την ασφάλεια, και του διαλόγου με τους 
κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την 
εφαρμογή του NEB·

57. τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων σε 
κατασκευές ή ανακαινίσεις, ιδίως όσων εργάζονται στα έργα για το NEB, και ότι θα 
πρέπει να παρέχεται προστατευτικός εξοπλισμός·

58. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα για τους ενοικιαστές κτιρίων στο πλαίσιο του 
NEB με στόχο την προστασία τους από την έκθεση στον αμίαντο και σε άλλα επιβλαβή 
υλικά κατά τη διάρκεια των εργασιών ενεργειακής ανακαίνισης· τονίζει ότι όλοι οι 
ενοικιαστές θα πρέπει να προστατεύονται έναντι της καταβολής των εξόδων των 
εργασιών ανακαίνισης· τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη προσωρινή 
στέγαση για τους ενοικιαστές κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης· χαιρετίζει 
τη χρήση ασφαλών και βιώσιμων υλικών στην κατασκευή και την ανακαίνιση όλων 
των κτιρίων του NEB·

59. ζητεί αναβάθμιση των δεξιοτήτων και κατάρτιση των εργαζομένων σε τομείς σχετικούς 
με το NEB, ιδίως στα ψηφιακά εργαλεία, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πολυμορφία και την ίση εκπροσώπηση στο 
εργασιακό περιβάλλον του NEB· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο εργασιακό 
περιβάλλον του NEB·

60. τονίζει ότι είναι αναγκαίο για τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα έργα για το NEB 
στις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί στα εθνικά τους 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τους έξι πυλώνες του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.



PE704.689v02-00 14/15 AD\1255191EL.docx

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 14.6.2022

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

39
2
3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, 
Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De 
Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Estrella Durá Ferrandis, Rosa 
Estaràs Ferragut, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Helmut 
Geuking, Alicia Homs Ginel, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara 
Matthieu, Max Orville, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, 
Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, 
Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Romana 
Tomc, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš 
Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Simona Baldassarre, Ilana Cicurel, 
Gheorghe Falcă, Krzysztof Hetman, Pierfrancesco Majorino, 
Antonius Manders, Eugenia Rodríguez Palop

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Mohammed Chahim, Martin Hojsík, Domènec Ruiz Devesa



AD\1255191EL.docx 15/15 PE704.689v02-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39 +
ECR Elżbieta Rafalska

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Helmut Geuking, 
Krzysztof Hetman, Miriam Lexmann, Antonius Manders, Dennis Radtke, Romana Tomc, Maria Walsh, 
Tomáš Zdechovský

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Martin Hojsík, Max Orville, Monica Semedo

S&D Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Ilan De Basso, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Domènec Ruiz Devesa, Marianne 
Vind

THE LEFT Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

VERTS/ALE Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

2 -
ECR Margarita de la Pisa Carrión

ID Guido Reil

3 0
ID Simona Baldassarre, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


