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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. τονίζει ότι οι κοινωνικές και εργασιακές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 απαιτούν ισχυρή 
αντίδραση για τα άτομα, τις οικογένειες, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· επισημαίνει, 
εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα 
αποτελέσει την κύρια κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους απολυμένους εργαζομένους 
και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικής 
απασχόλησης, στη μείωση της φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής κοινωνικής 
σύγκλισης σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία COVID-19· τονίζει ότι η 
κρίση έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών εργαζομένων και των οικογενειών τους· εμμένει 
στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών και των μέτρων για τη στήριξη της μετάβασης στην αγορά 
εργασίας, και δη στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση· 
υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας των πλέον ευάλωτων 
ομάδων, όπως τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

4. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν 13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη των κρατών 
μελών, ώστε να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, επαρκής κοινωνική προστασία, και 
ειδικευμένο και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη μετάβαση σε μια πράσινη και 
ψηφιακή οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 30 % θα 
διατεθεί στο ΕΚΤ+·

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου ποσοστό νέων εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % 
των πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του ΕΚΤ+ που τελεί υπό 
άμεση διαχείριση, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία για επενδύσεις στην 
κοινωνική καινοτομία και την τόνωση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου επίπεδο παιδικής 
φτώχειας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων από το ΕΚΤ+ για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ για στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας με σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της Εγγύησης για τα Παιδιά·
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7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους εργαζομένους, ώστε να 
βρουν άλλη θέση εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε περίπτωση σημαντικής 
αναδιάρθρωσης, ιδίως όταν αυτή προκαλείται από σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις 
της Ένωσης ή τη σύνθεση της εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών ή ως συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής αιτήσεων και των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 500 σε 200·

8. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων 
του ΕΤΠ στο αποθεματικό για το 2022 ορίζεται σε 201,3 εκατομμύρια EUR (+2 % σε 
σύγκριση με το 2021), ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ετήσιο κονδύλιο των 
186 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018) που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού για το ΠΔΠ·

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και άτομα τα οποία 
βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και εργασιακές προκλήσεις που 
απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, ύψους 
1 159,749 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως η στήριξη όσων αναζητούν 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και την ενεργό ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και οι επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες δραστηριότητες στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές 
κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στα προσδιορισθέντα εδάφη·

10. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει ενσωματωθεί στο 
ΕΚΤ+ και ότι, το 2022, τουλάχιστον το 3 % του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ θα δαπανηθεί για 
την παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής βοήθειας σε απόρους, με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 90 %·

11. εμμένει στη σημασία της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της ιεράρχησης των 
προτεραιοτήτων· επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 
πλαίσιο επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους πολίτες της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη χάραξη 
πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων·

12. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) αποτελούν 
σημαντικά εργαλεία για τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής στους τομείς της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής δεδομένων· 
υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησής τους κατοχυρώνεται επίσημα στη 
διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, πρακτικά δε έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 
το Κοινοβούλιο εγκρίνει ΔΣ/ΠΕ νόμιμου και τεχνικά υλοποιήσιμου χαρακτήρα· επισημαίνει, 
επομένως, ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι διεξοδική και αναλυτική, και ότι ο βαθμός που 
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δίδεται πρέπει να αντικατοπτρίζει μόνο την αξία της πρότασης· παρατηρεί επίσης ότι η 
υλοποίηση ΔΣ/ΠΕ που έχει εγκριθεί πρέπει να παραμένει πιστή στην πρόταση·

13. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων στα θεσμικά όργανα και τις χώρες της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση 
και τα κοινωνικά ζητήματα· τονίζει ότι πρέπει να τους παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα οποία εξελίσσονται.


