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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 
απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020
(2019/2212(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με 
την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020 (COM(2019)0650),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την 
απασχόληση, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, που συνοδεύει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020 
(COM(2019)0653),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για σύσταση 
του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ 
(COM(2019)0652),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο 
«Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2020» (COM(2019)0651),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα 
σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2020: συνολική αξιολόγηση» 
(COM(2019)0900),

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν από τους 
παγκόσμιους ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το 
οποίο διατύπωσε τη δέσμευσή του για την εφαρμογή τους,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (CRPD), 

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 3ης Σεπτεμβρίου 2015, σε 
συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή της 5ης 
Ιουνίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της CRPD,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1181 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2019, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 

1 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1.
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μελών2,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 
2017,

– έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-
2024: Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα, που παρουσίασε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ursula von der Leyen,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
μία ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (COM(2020)0014),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Labour 
Market and Wage Developments in Europe – Annual Review 2019» (Εξελίξεις ως προς 
την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην ΕΕ –Ετήσια επισκόπηση 2019),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με ένα 
νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» 
(COM(2016)0381),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία (οδηγίες (EΕ) 2018/8493, 
(ΕΕ) 2018/8504, (ΕΕ) 2018/8515 και (ΕΕ) 2018/852)6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απασχόληση 
και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές 
πτυχές στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 20198, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εκπαίδευση 
στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό 
πολιτικής της ΕΕ9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση 
των γυναικών με αναπηρίες10,

2 ΕΕ L 185 της 11.7.2019, σ. 44.
3 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
4 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
5 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
6 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0485.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0484.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες 
φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με οδούς 
επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από 
τραυματισμό και ασθένεια12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και της ανάπτυξης13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές περί 
ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ένα νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη15,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η 
διάσταση του φύλου17,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την 
πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-
202019,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
19ης Σεπτεμβρίου 2018 για το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων20,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ, της 15ης Ιουνίου 2018, με τίτλο «A Broken 
Social Elevator? How to Promote Social Mobility» (Χαλασμένος κοινωνικός 
ανελκυστήρας; Πώς θα προαχθεί η κοινωνική κινητικότητα),

– έχοντας υπόψη τη συζήτηση με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις 

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0464.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0325.
13 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
14 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
15 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
16 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
17 ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
18 ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 157.
19 ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 117.
20 ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 37.
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προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών 
ανήλθε στο 73,9 % στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και στο 72,7 % στη ζώνη του 
ευρώ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας (55-64) ανήλθε στο 58,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη για την 
αύξηση της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών 
φροντίδας αποτελεί εμπόδιο για την παραμονή εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
ιδίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τα χαμηλά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα αποτελούν εμπόδια για την απασχόληση και την 
οικονομική ανάπτυξη· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν φτάσει σε κρίσιμα 
επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη και συνιστούν φραγμό στην περαιτέρω οικονομική 
ανάπτυξη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος έχει 
αποδυναμωθεί και η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών είναι τεράστιες· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα στους μισθούς και ο ανταγωνισμός ως προς τον 
φόρο και το κόστος εργασίας λειτουργούν επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε Ευρωπαίους 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
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συνέπειες για τα ευάλωτα άτομα και δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς κατώτατοι μισθοί έχουν καίρια σημασία για τον 
περιορισμό της φτώχειας στην εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία 
ζήτησης·

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020 και την 
επανεστίαση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα πρέπει να 
τεθούν στον πυρήνα της χάραξης της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται στο ίδιο 
επίπεδο με τη δημοσιονομική πειθαρχία·

2. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους ειδικούς στόχους και τους βασικούς δείκτες 
της ΕΕ σε σχέση με τους ΣΒΑ για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 
αποφάσεων πολιτικής και να διασφαλίσει καλύτερη στόχευση της χρηματοδότησης·

3. χαιρετίζει την ένταξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στην ετήσια 
στρατηγική για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον πίνακα αποτελεσμάτων ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και μακροχρόνιας 
ανεργίας παραμένουν πάντα υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα νέο 
χρηματοδοτικό μέσο για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο θα 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με μακροχρόνια 
ανεργία άνω του μέσου όρου·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα 
και την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την 
κρίση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα φόρων και παροχών πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
κατά τρόπο ώστε να μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται η δικαιοσύνη·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους 
κατώτατους μισθούς· ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή νόμου, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική αύξηση των μισθών, 
να αποφευχθεί η καθοδική πορεία που προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό ατόμων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα 
υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας και φτώχειας των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή 
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να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και να θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά με επαρκή χρηματοδότηση 
και καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα αξιοπρεπούς 
ελάχιστου εισοδήματος για την παροχή ελάχιστης κοινωνικής προστασίας·

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών στέγασης, του αποκλεισμού από τη στέγαση 
και του φαινομένου των αστέγων·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το στάσιμο ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο και για το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με χαμηλές επιδόσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα· τονίζει ότι τα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης αρνητικά από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και να αντιμετωπιστούν τα αντικίνητρα για την εργασία των γυναικών· ζητεί 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την περαιτέρω 
ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, μεριμνώντας για την άρση των 
εμποδίων και τη δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή τους·

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο επίπεδο της χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής· 
αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η χρηματοδότηση για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη χρηματοδότηση 
του κοινωνικού τομέα και της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα δημόσια 
οικονομικά·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική στήριξη για την κοινωνία, τους εργαζομένους και 
τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της κλιματικής 
αλλαγής και η μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις για 
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μια πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ζώνης του ευρώ και εξασφαλίζοντας 
έτσι περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις δεξιότητες και την υγεία·

17. καλεί τα κράτη μέλη να μετατοπίσουν τη φορολογία από την εργασία προς άλλες πηγές, 
όπου θα έχει λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί νέους ιδίους 
πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να δοθούν στην Ένωση τα μέσα 
για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις·

18. επαναλαμβάνει ότι το κράτος δικαίου, μεταξύ άλλων ανεξάρτητα και αποτελεσματικά 
συστήματα δικαιοσύνης, καθώς και ποιοτικές δημόσιες διοικήσεις και δημόσιες 
συμβάσεις και αυστηρά πλαίσια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελούν τη 
βάση για ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


