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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 
174 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και 
ειδικότερα τους στόχους 1, 3, 4, 5, 8, 10 και 13,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των 
κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-192,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/559 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
223/2014 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
έκρηξης της COVID‐193,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2020, με τίτλο 
«Αντιμετώπιση του κορονοϊού  - χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρώ με κάθε 
δυνατό τρόπο για την προστασία ανθρώπινων ζωών και των μέσων διαβίωσης » (COM 
(2020) 0143),

– Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την 
κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 

1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
2 ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1.
3 ΕΕ L 130 της 24.4.2020, σ. 7.
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του κορονοϊού)4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19» 
(COM(2020)0112),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, με τίτλο 
«Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: Απολογισμός 
τέσσερα χρόνια μετά την έκθεση των πέντε Προέδρων» Συμβολή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουνίου 2019» 
(COM(2019)0279),

– έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων της 22ας Ιουνίου 2015 με τίτλο 
«Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2020)0500),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενεργοποίηση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM (2020) 
0123) και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου 2020,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2020, για απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών (COM(2017)0070), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών (COM(2017)0677), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 
19ης Απριλίου 20185,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1181 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2019, 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών6,

– 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),

4 ΕΕ L 99 της 7.6.2014, σ. 5.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0181.
6 ΕΕ L 185 της 11.7.2019, σ. 44.
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– 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 τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
2019-2024 με τίτλο «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα – Το πρόγραμμά μου για 
την Ευρώπη», τις οποίες παρουσίασε η Ursula von der Leyen ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο 
«Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο 
«Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους (COM(2018)0132),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων  για τις κοινωνικές επενδύσεις της Επιτροπής του 
2013, που περιγράφεται αναλυτικά στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Στοχεύοντας στις 
κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)» (COM(2013)0083),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο 
«Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» 
(COM(2011)0173) και τις εκθέσεις εφαρμογής και αξιολόγησης που την ακολούθησαν,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την 
ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου8,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 
2017, με τίτλο «Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά:  
σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (SWD(2017)0258),

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
2016-2019 και το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020, καθώς 
και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 20119,

7 ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
8 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
9 ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.
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– έχοντας υπόψη στους στόχους της Βαρκελώνης 2002 για την παροχή παιδικής μέριμνας 
έως το 2010 στο 90 % τουλάχιστον των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών μέχρι 
την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και στο 33 % τουλάχιστον των παιδιών 
ηλικίας κάτω των τριών ετών,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο 
«Εγγυήσεις για τη νεολαία και Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία 
χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο 
«Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προς 
τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο 
Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «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) 2018/84910, 
(ΕΕ) 2018/85011, (ΕΕ) 2018/85112 και (ΕΕ) 2018/85213),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο 
«Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού 
Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο 
«Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά 
με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ14,

– 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 201915,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την εκπαίδευση 

10 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
11 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
12 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
13 ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033.
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.



PR\1207797EL.docx 7/12 PE653.836v01-00

EL

στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό 
πολιτικής της ΕΕ16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με οδούς 
επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από 
τραυματισμό και ασθένεια17,

– 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 ανάπτυξης18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις πολιτικές 
περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων21,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η 
διάσταση του φύλου22,

– 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 εργασίας23,

– 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-
202024,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
την «Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» και τη σχετική έκθεση με τίτλο «Η υγεία με μια 
ματιά: Ευρώπη 2018»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων: 
τρέχουσα και μελλοντική επάρκεια του εισοδήματος των ηλικιωμένων στην ΕΕ, που 
δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 2018,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 περί γήρανσης: οικονομικές και 
δημοσιονομικές προβλέψεις για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (2016-2070), που 

16 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0485.
17 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 9.
18 ΕΕ C 356 της  4.10.2018, σ. 89.
19 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
20 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
21 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
22 ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
23 ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 157.
24 ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 117.
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δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2018,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη Διαδικασία του 
Τουρίνου, που θεσπίστηκε το 2014 και στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος 
συνθηκών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και των σχέσεών του με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στη ΕΕ25,

– έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, του Σεπτεμβρίου του 2015, σχετικά με την 
αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή, του Ιουνίου του 2014,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(οδηγία για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών)26, και το άρθρο 141 της 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1992), όσον αφορά την αρχή της 
ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027, η 
οποία βασίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2018, και τον 
στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του ποσοστού των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε λιγότερο από 10 %,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
του Απριλίου του 2017, με τίτλο: «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις 
πολιτικές της ΕΕ;  Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας 
για την απασχόληση των νέων»,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών ( η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα)27,

– έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής: Άνοιξη 20,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής με τίτλο 
«Φτώχεια των εργαζομένων στην Ευρώπη:  μια μελέτη των εθνικών πολιτικών , του 
Μαίου 2019, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας 

25 ΕΕ C 199E της 7.7.2012, σ. 25. 
26 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
27 ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70.
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση28,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 
7,5 % το 2020·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID- 19 είναι ένας συμμετρικός κλυδωνισμός που 
πλήττει όλα τα κράτη μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι άνισος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός της ευρωπαϊκής οικονομικής, 
κοινωνικής και υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στο επίκεντρό του, 
είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο προστατευτικά 
και υποχρηματοδοτούμενα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να 
αυξηθεί από 7,5 % το 2019 σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η κοινωνική προστασία μπορούν να μειώσουν τη φτώχεια των 
εργαζομένων, να μειώσουν τις ανισότητες και να δημιουργήσουν ζήτηση·

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περιορισμένη ή καμία 
πρόοδο σε έξι από τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 2019·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 
COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια αποφασιστική 
και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις συνέπειες της τρέχουσας 
κρίσης·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκές, και δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να απορροφούν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που χρειάζονται για να απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 

28 ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 105.
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ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία της χρηστής και υπεύθυνης δημοσιονομικής 
πολιτικής, η δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει να είναι επιζήμια για τις 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation EU·   
καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της γενικής ρήτρας διαφυγής και να επενδύσουν 
σε ανθρώπινο δυναμικό και σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη θέσπιση 
ειδικών σχεδίων κοινωνικής προόδου για την εξασφάλιση πιο αποτελεσματικών και 
ισχυρότερων κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η επενδυτική 
προσπάθεια της ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή 
κοινωνική διάσταση·

7. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο 
της κρίσης COVID-19, και καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία 
ώστε να καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή της·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική βοήθεια 
παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες σε φορολογικούς 
παραδείσους·

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον πίνακα αποτελεσμάτων ενσωματώνοντας 
περαιτέρω δείκτες και σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και τις 20 αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να αναπτύξουν υποχρεωτικούς 
κοινωνικούς στόχους·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα επηρεάσει 
ιδιαίτερα τη νεολαία και τους εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης και 
επισφαλούς απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα μόνιμο σύστημα 
αντασφάλισης της ΕΕ για την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική και χωρίς 
αποκλεισμούς εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί κατάλληλο 
κοινωνικό διάλογο και αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την οικοδόμηση ικανοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση διαβούλευσης της Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
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εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις σε επίπεδο 
ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους, την ενίσχυση της κάλυψης των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών ωρών 
εργασίας, την παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό αυστηρών ορίων 
όσον αφορά τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος τηλεργασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
νομοθετικής πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας,  τον 
σεβασμό για το ωράριο εργασίας, την άδεια και το δικαίωμα αποσύνδεσης· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης της ΕΕ·

16. εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα μεταξύ των 
γενεών και την αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα εθνικά 
συστήματα φορολογίας και παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 
μειώνουν τις ανισότητες, να προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν κίνητρα για τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια εγγύηση  της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, μια 
ολοκληρωμένη  και με βάση τα δικαιώματα  στρατηγική για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους, να 
διενεργήσει συγκριτική μελέτη για τα διάφορα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος στα 
κράτη μέλη και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την 
παρουσίαση ενός σχετικού πλαισίου·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει δεσμευτικά 
μέτρα για την διαφάνεια των αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους προκειμένου 
να αποφευχθούν περαιτέρω ανισότητες με βάση το φύλο· 

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες 
μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ άλλων, των ηλικιωμένων και 
των ατόμων με αναπηρίες· 

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική 
της ΕΕ για την αναπηρία για την περίοδο μετά το 2020·

21. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ένταξη 
στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις πιο 
περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες·
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22. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης· 

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για την 
υγεία και την ασφάλεια για εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια, μια οδηγία 
σχετικά με το στρες  και τις μυοσκελετικές διαταραχές που συνδέονται με την εργασία, 
μια οδηγία για την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και μια στρατηγική της ΕΕ για την 
ψυχική υγεία· 

24. ζητεί τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους· 

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


