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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 βασίζεται στις 
νέες προτάσεις της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-
2027, της 27ης Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση 
του Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε σχέση με την εν λόγω 
αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. EUR)·

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και υλικής στέρησης σε 
καθημερινή βάση, και ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας· 
αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του προγράμματος για την απασχόληση 
και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-2020·

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη και 
έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση με καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι επομένως 
απαιτείται μια άνευ προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι το 2021 θα είναι ένα 
κρίσιμο έτος για τον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το πρώτο έτος του ΠΔΠ 
2021-2027 και το πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19»· 
επισημαίνει, ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση 
της κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης, σε μια εποχή 
κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την πανδημία COVID-19·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την απασχόληση και την 
ανάπτυξη, όπως και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και θα πρέπει να 
πλαισιώνονται από ισχυρή κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
και οικονομικών ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση, ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων 
η ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

5. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ) το 2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην υποστήριξη της επανειδίκευσης των εργαζομένων·

6. χαιρετίζει τον επικείμενο εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και 
του EaSI στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ο οποίος θα 
επιτρέψει την ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου· 
υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση 
της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στον 
καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε 
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μείωση του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
αποτελεσματική εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων του· εκφράζει, εν 
προκειμένω, την ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που πρότεινε η Επιτροπή για 
το ΕΚΤ+ στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 (12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών)· 

7. τονίζει ότι ο εν λόγω επερχόμενος εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία 
και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, ενώ επίσης θα πρέπει να συνάδει με το θεματολόγιο 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας, καθώς και με τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δραστηριότητες που 
υλοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει 
πάντοτε να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς καθορισμένους σκοπούς και 
στόχους, και ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές 
με τα συνολικά ανώτατα όρια του προϋπολογισμού·

8. χαιρετίζει, υπό το φως της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον απόηχο της 
πανδημίας του κορονοϊού, την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της ετήσιας 
διαθέσιμης χρηματοδότησης για το ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και μετά, και 
εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για τον 
περιορισμό της εν λόγω χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 2021 θα μπορούσε να 
υπονομεύσει τον πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή βοήθειας σε εργαζομένους που 
έχασαν τη δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων·

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών και 
της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας σημασίας η βέλτιστη 
χρήση του γενικού προϋπολογισμού για το 2021, συμπεριλαμβανομένων των 
μελλοντικών πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, με στόχο τη στήριξη της 
μετάβασης των αγορών εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή, την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, ιδίως με τη βελτίωση της 
ενσωμάτωσης των δυνητικά ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας· 

10. τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της ιεράρχησης των 
προτεραιοτήτων κατά την επίτευξη πραγματικής οικονομικής αποδοτικότητας για τους 
πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στη χάραξη 
πολιτικής βάσει στοιχείων και της ιδιαίτερης προσοχής στις κοινωνικές, περιφερειακές 
και εδαφικές ανισότητες·

11. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα και τη 
συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι τα καθήκοντά τους εξελίσσονται και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ 
τούτου, τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών επιδόσεών τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
δημοσιονομικά κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και αποτελεσματικά· εμμένει, 
ειδικότερα, στην ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας·

12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι 
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εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δοκιμή νέων δραστηριοτήτων και καινοτόμων 
λύσεων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης· υπενθυμίζει ότι 
είναι υψίστης σημασίας η αξιολόγηση των δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών αποκλειστικά με βάση την αξία τους και την 
προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ.


