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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις
(2020/2084(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 151, 152, 153, 156, 157 και 162 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα Πρωτόκολλα 1, 8 και 28 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

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

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της ΔΟΕ, και ιδίως τη σύμβαση για την επιθεώρηση 
εργασίας του 1947 (αριθ. 81),

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, και ειδικότερα 
τους στόχους 1, 3, 4, 5, 8, 10 και 13,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο 
«Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020) 0014),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία [COM(2019)0640],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα 
της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» 
(COM(2020)0456),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ τροφοδοτεί το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη» 
(COM(2020)0442),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο 
«Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020» 
[COM(2020)0440],

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2020, σχετικά με την 
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έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 
(COM(2020)0441),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, για σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
(COM(2020)275),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την 
πρόταση σύστασης του Συμβουλίου με τίτλο «A Bridge to Jobs - reinforcing the Youth 
Guarantee» (Γέφυρα προς την απασχόληση - ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία) 
(SWD(2000)0124),

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών1,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 8ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του 
ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ3,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 4ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: 
απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
2020,

– 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,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2019/1181 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2019, 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0194.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0180.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0033.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0337.
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σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές 
πτυχές στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 20196,

– έχοντας υπόψη τις «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2019-2024: Μια πιο φιλόδοξη Ένωση», που παρουσίασε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ursula von der Leyen,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Κοινωνικός διάλογος για την 
καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία»,

– έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής, του 2020, που 
δημοσιεύθηκαν στις 6 Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα «Αξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί σε 
ολόκληρη την Ευρώπη»,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2012 με θέμα «Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη και 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027»,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με θέμα «Κοινά ελάχιστα πρότυπα στον τομέα 
της ασφάλισης ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ – Ένα συγκεκριμένο μέτρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «COVID-19: Policy responses across 
Europe» (COVID-19: Απαντήσεις πολιτικής σε όλη την Ευρώπη),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς 
βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς πυλώνες, και συγκεκριμένα στην επιβολή του 
ανταγωνισμού και σε ισχυρά μέτρα κοινωνικής πολιτικής·

5 ΕΕ L 185 της 11.7.2019, σ. 44.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0202.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δρομολογήθηκε το 2010 για την 
προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά τις λέξεις «βιώσιμη» και «χωρίς αποκλεισμούς», η εφαρμογή της 
στρατηγικής της Λισαβόνας έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι των 
περισσότερων άλλων στόχων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση, απασχόληση, δικαιοσύνη και κοινωνικές 
υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικά μέσα για τους εργοδότες και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να θεσπιστούν δίκαιοι μισθοί και συνθήκες 
εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί τομείς πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων 
περιλαμβάνουν κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση, 
απασχόληση, δικαιοσύνη και κοινωνικές υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στέγης αυξάνεται σταθερά κατά 70% στα 
περισσότερα κράτη μέλη την τελευταία δεκαετία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πόλωση της απασχόλησης αναμένεται να αυξηθεί 
περισσότερο, αναμένεται δε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στα 
υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα του φάσματος δεξιοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 7% και ότι το ποσοστό 
ανεργίας των νέων έχει αυξηθεί σε 17% και αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο λόγω 
της COVID-197·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έφερε στο φως τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κρίση της 
COVID-19·

1. τονίζει ότι η ΕΕ έχει ξεκινήσει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων, η οποία πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της ευημερίας, την κοινωνική 
πρόοδο, την ασφάλεια, την ευημερία, την ισότητα και την ένταξη· πιστεύει ότι η 
κοινωνική βιωσιμότητα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για δίκαιες και χωρίς 
αποκλεισμούς ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις· πιστεύει ότι αυτή η περίοδος 
ανάκαμψης πρέπει να είναι η κατάλληλη στιγμή για μεταρρυθμίσεις που βασίζονται 
στην αλληλεγγύη, την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη κατανομή του 
πλούτου, την ισότητα των φύλων, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής πρόνοιας υψηλής 
ποιότητας, την ποιοτική απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

2. τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένα φιλόδοξο πολιτικό θεματολόγιο με 
αναγνωρίσιμους, σαφείς και υποχρεωτικούς στόχους και δείκτες κοινωνικής 
βιωσιμότητας· επισημαίνει ότι η επόμενη κοινωνική σύνοδος κορυφής της ΕΕ που έχει 

7 Στατιστικές για την ανεργία:Eurostat, Ιούλιος 2020
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προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2021 στο Πόρτο θα αποτελέσει την ιδανική 
ευκαιρία για την έγκριση του εν λόγω θεματολογίου στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, 
από τους ηγέτες των 27 κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Πλαίσιο διακυβέρνησης για την κοινωνική πρόοδο

3. θεωρεί ότι το θεματολόγιο του Πόρτο θα πρέπει να υιοθετήσει διττή προσέγγιση, 
δηλαδή να επικεντρωθεί στο σκέλος της κοινωνικής βιωσιμότητας του θεματολογίου 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, προετοιμάζοντας παράλληλα το 
έδαφος για την υλοποίηση των αρχών του ΕΠΚΔ, θέτοντας φιλόδοξους στόχους και 
μέσα· επισημαίνει ότι μέρος της περιορισμένης επιτυχίας της κοινωνικής διάστασης της 
στρατηγικής της Λισαβόνας οφειλόταν στον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής 
των κρατών μελών και στην έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής· 

4. τονίζει ότι οι στόχοι ενός νέου θεματολογίου για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη πρέπει 
να ενισχυθούν μέσω της υποχρεωτικής επιβολής, αντικατοπτρίζοντας τις οικονομικές 
και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των οποίων η τήρηση συνδέεται με την πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκά κονδύλια· είναι πεπεισμένο ότι ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για μια 
κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη θα πρέπει να ενσωματωθεί στις ακόλουθες 
μεταρρυθμίσεις: την ενσωμάτωση του ΕΠΚΔ και ενός πρωτοκόλλου κοινωνικής 
προόδου στις Συνθήκες, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων επί των 
οικονομικών ελευθεριών στην ενιαία αγορά και την έγκριση ενός συμφώνου βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου που καθιστά υποχρεωτικούς τους κοινωνικούς και 
βιώσιμους στόχους· 

Χρηματοδοτικά μέσα για μια ισχυρή κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη

5. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη δημοσιονομική ευελιξία για την 
πρόληψη και τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19· 
τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του ΕΠΚΔ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου 
ανάκαμψης, στο ίδιο επίπεδο με την Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση· 
ζητεί, ως εκ τούτου, οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τη δέσμη μέτρων 
ανάκαμψης να έχουν ανοδική κοινωνική σύγκλιση ως έναν από τους κύριους στόχους 
των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής 
στήριξης· στο πλαίσιο αυτό πιστεύει ότι οι νέοι στόχοι του Πόρτο 2030 θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο σχέδιο ανάκαμψης, παράλληλα με τους οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους· 

6. τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις στη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται με φιλοδοξία στους στόχους του θεματολογίου του Πόρτο, 
προκειμένου να παρέχεται επίσης η αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη, και ότι τα ειδικά 
σχέδια κοινωνικής προόδου (SPP) θα πρέπει, λόγω του χαρακτήρα τους, να είναι 
συμπληρωματικά προς τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα εθνικά 
σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια·

7. επικροτεί τη θέσπιση του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
για την απασχόληση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός μόνιμου ειδικού μέσου στο πλαίσιο αυτό· τονίζει 
ότι οι εταιρείες που επωφελούνται από δημόσια οικονομική στήριξη δεν επιτρέπεται να 
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απολύουν εργαζομένους, να μειώνουν μισθούς, να περιορίζουν τα δικαιώματα και την 
προστασία των εργαζομένων, ή να καταβάλλουν πριμ σε διευθυντικά στελέχη ή 
μερίσματα στους μετόχους·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας·

9. επικροτεί τη θέσπιση Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και οι επακόλουθες διαρθρωτικές αλλαγές θα έχουν σοβαρό 
αντίκτυπο σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και στους λαούς τους·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από 
επιδημία COVID-19, η ανάγκη αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας θα καταστεί 
επίκαιρη τα προσεχή έτη· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον το 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά· επιμένει ότι πρέπει να δημιουργηθεί χωριστή 
γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΕΚΤ + για την ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τα παιδιά, με κονδύλιο ύψους 20 δισεκατομμυρίων EUR·

11. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα σχέδια της Επιτροπής για την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τη Νεολαία·

Το θεματολόγιο του Πόρτο: στόχοι και προτάσεις

12. πιστεύει ότι ένα ισχυρό θεματολόγιο κοινωνικής Ευρώπης για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα 
πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες 
ευημερίας και να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: αξιοπρεπής εργασία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες, ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και δίκαιη 
κινητικότητα·

Αξιοπρεπής εργασία και βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας

13. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νομικό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς 
και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια των 
εργαζομένων και να προωθηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με έναν δείκτη αποδοχών 
διαβίωσης, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τους 
κοινωνικούς εταίρους·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν σε κάλυψη  συλλογικών 
διαπραγματεύσεων κατά 90% έως το 2030·

15. ζητεί την ενίσχυση του μέσου «Εγγυήσεις για τη νεολαία» για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, με στόχο τη μείωση της 
μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030·

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον γενικό στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της 
εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαδικασία του Εξαμήνου και στον κοινωνικό 
πίνακα αποτελεσμάτων, με σκοπό να καθοδηγείται και να αξιολογείται η συμβολή των 
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πολιτικών απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των ΣΒΑ και του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου να 
μειωθεί η προσωρινή απασχόληση, ώστε να αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% της 
συνολικής απασχόλησης, ενώ πάνω από το 80% των θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται είναι μεσαίας ή υψηλής αμοιβής και συγκεντρώνεται σε βιώσιμους 
τομείς· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την πρακτική των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας·

18. καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την εξάλειψη των θανάτων που συνδέονται με 
την εργασία έως το 2030· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις 
σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές και τις διαταραχές που συνδέονται με το 
άγχος· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για 
τους φροντιστές ως ένα περαιτέρω βήμα προς την ποιοτική ενδυνάμωση του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία σχετικά με την εξασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας και δικαιώματα στην ψηφιακή οικονομία, η οποία θα καλύπτει 
επίσης τους εργαζόμενους με άτυπη απασχόληση, τους εργαζόμενους σε εταιρείες 
πλατφόρμας και τους αυτοαπασχολούμενους· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην εν λόγω οδηγία ελάχιστες προδιαγραφές για τη δίκαιη τηλεργασία 
και το δικαίωμα στην αποσύνδεση·

20. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νέα οδηγία πλαίσιο σχετικά με την ενημέρωση, τη 
διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων για τις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές, 
συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων υπεργολαβίας και επιχειρήσεων δικαιόχρησης, 
και για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά μέσα εταιρικής κινητικότητας, 
προκειμένου να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα· ζητεί επίσης την αναθεώρηση της 
οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ)·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και 
απαιτήσεις, ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το 80% των εταιρειών από συμφωνίες 
βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης έως το 2030·

22. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν την ικανότητα επιβολής τους, ώστε να 
επιτευχθεί ποσοστό τουλάχιστον ενός επιθεωρητή εργασίας ανά 10.000 
απασχολουμέους, το αργότερο έως το 2030· 

Κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
εγγύησης για τα παιδιά, ούτως ώστε έως το 2030 κάθε παιδί στην ΕΕ να έχει πλήρη 
πρόσβαση σε ποιοτική και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και παιδική 
μέριμνα, να ζει σε ένα αξιοπρεπές σπίτι και να λαμβάνει επαρκή διατροφή·

24. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα πλαίσιο για συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος με κάλυψη 100%· 

25. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δεσμευθούν στην εξάλειψη του μισθολογικού 
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χάσματος μεταξύ των φύλων (και του συνακόλουθου συνταξιοδοτικού χάσματος) με 
στόχο το 0% για το 2030, και να παρουσιάσουν ένα νομικό πλαίσιο για τη μισθολογική 
διαφάνεια·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν στην εξάλειψη των επιπτώσεων 
της γυάλινης οροφής στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, με την 
εισαγωγή του στόχου να εκπροσωπείται τουλάχιστον το 40% των γυναικών σε 
ανώτερες διευθυντικές θέσεις·

27. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την αναπηρία 
για την περίοδο μετά το 2020· υποστηρίζει την προώθηση της επαγγελματικής 
κατάρτισης, μεταξύ άλλων για τις ευάλωτες ομάδες και τα άτομα με αναπηρίες·

Ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν το 30% του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην εφαρμογή των αρχών του ΕΠΚΔ για την 
εξάλειψη της φτώχειας· 

29. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση έναντι των πολιτών να 
διασφαλίζουν την καθολική πρόσβασή τους σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειες 
επένδυσης σε οικονομικά προσιτή στέγαση για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
των ομάδων χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (τα τρία κατώτερα πεμπτημόρια), 
διασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον το 30% όλων των νεόδμητων κατοικιών αποτελούν 
οικονομικά προσιτή στέγαση και για τις δύο αυτές εισοδηματικές ομάδες, και να 
εξαλείψουν την ενεργειακή φτώχεια έως το 2030·

30. επιμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και να δικαιούνται παροχές ανεργίας, αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών, 
ασφάλιση ατυχήματος και προστασία από άδικη απόλυση·

31. υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, 
βασιζόμενες στην αλληλεγγύη και επαρκείς συντάξεις και συντάξεις γήρατος· 

Δίκαιη κινητικότητα

32. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την Υπηρεσία Προσωρινής 
Εργασίας (TWA), προκειμένου να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ίσης μεταχείρισης για τους εποχικούς 
εργαζομένους εντός της ΕΕ και τους μετακινούμενους εργαζομένους με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ή οποιοδήποτε άλλο είδος 
διαμεσολαβητή στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι αυτό το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: απαγόρευση να δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά μεσάζοντες της 
αγοράς εργασίας οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την οδηγία TWA, εγγυημένο 
κατώτατο μισθό, εγγυημένο ελάχιστο αριθμό ωρών ανά εβδομάδα/μήνα τον οποίο ο 
εργοδότης δεν μπορεί να αφαιρέσει από κανένα τμήμα του κατώτατου μισθού, καμία 
κράτηση από τον μισθό στην περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, εγγυημένη 
ίση μεταχείριση για κάθε πρόσωπο το οποίο, στο οικείο κράτος μέλος, προστατεύεται 
ως εργαζόμενος που εργάζεται στον ίδιο εταιρικό/κλάδο, απαίτηση να είναι όλες οι 
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εταιρείες προσωρινής απασχόλησης που λειτουργούν στην εσωτερική αγορά 
καταχωρισμένες σε ευρωπαϊκό μητρώο και να έχουν πιστοποίηση ότι λειτουργούν στην 
ενιαία αγορά, καθώς επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που χρησιμοποιούν δόλιες 
πρακτικές προσλήψεων και εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση·

33. υπογραμμίζει ότι οι πρακτικές δημιουργίας θυγατρικών ή δημιουργίας αλυσίδων 
υπεργολαβίας με στόχο τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης χωρίς τη 
δημιουργία αποτελεσματικής κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης στην πράξη είναι 
επιζήμιες για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
νομοθετικά μέτρα για να περιορίσει το ενδεχόμενο μήκος της αλυσίδας υπεργολαβίας, 
καθώς και για να διασφαλίσει τη γενική από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας, προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα 
των εργαζομένων·

34. τονίζει ότι, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ) να είναι αποτελεσματική 
στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και της εκμετάλλευσης και κατάχρησης 
των εργαζομένων, θα πρέπει να της δοθεί η δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους και να 
επιβάλλει κυρώσεις και ποινές σε μη συμμορφούμενες εταιρείες· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό στην αξιολόγηση της εντολής της ΕΑΕ·

35. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την παρατηρούμενη αύξηση του ποσοστού 
υπηκόων τρίτων χωρών σε τομείς που φημίζονται για επισφαλείς συνθήκες εργασίας 
και κρούσματα παραβίασης δικαιωμάτων·

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν 
προκλήσεις και νέες ευκαιρίες που επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη και όλους τους 
Ευρωπαίους. 

Η κοινωνική οικονομία της αγοράς βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική 
δικαιοσύνη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να αντιμετωπίσει τις αλλαγές με 
αποτελεσματικό τρόπο ώστε να γίνει πιο ανθεκτική, προκειμένου να επιτύχει τα υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας ζωής και να προωθήσει την ευημερία. Καθώς διανύουμε την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση, που εξελίσσονται παράλληλα με τη γήρανση του πληθυσμού, 
αντιλαμβανόμαστε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, οι εργασιακές σχέσεις και οι κοινωνικές 
υποθέσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως και πολύ γρήγορα.

Σήμερα, απασχολείται στην ΕΕ ένας αριθμός ρεκόρ 241,5 εκατομμυρίων. Ωστόσο, η διεθνής 
χρηματοπιστωτική κρίση και σήμερα η κρίση της πανδημίας συχνά δυσκολεύουν τους 
εργαζομένους να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Ένας δίκαιος κατώτατος 
μισθός για τους εργαζομένους που απασχολούνται στην ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει 
αξιοπρεπή διαβίωση. Ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε και να τονίσουμε στην έκθεση είναι οι εξής: το αίτημα αξιοπρεπούς 
διαβίωσης για τους εργαζομένους και δίκαιου κατώτατου μισθού, η αντιμετώπιση της 
συνεχούς αύξησης της ανεργίας των νέων, η βοήθεια στους εργαζόμενους με χαμηλή 
ειδίκευση προκειμένου να επωφεληθούν από τη διά βίου μάθηση, η διασφάλιση της αρχής 
της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, η 
οικονομικά προσιτή στέγαση, η κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία και η πρόσβασή τους 
στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και η 
οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε αυτές, η καταπολέμηση των ασθενειών και, πρωτίστως, η 
καταπολέμηση του καρκίνου, όπως περιγράφεται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Οι προκλήσεις αυτές επιδεινώθηκαν από την κρίση της πανδημίας COVID-19, γι’ 
αυτό πρέπει η παρούσα στρατηγική έκθεση να απευθύνει έκκληση για την ανάληψη δράσης.

Δίκαιη μετάβαση σημαίνει μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία που 
επηρεάζει οριζόντια και σε βάθος περιφέρειες, πόλεις και τοπικούς πληθυσμούς, αλλά και 
διαφορετικούς τομείς και εργαζομένους. 
Για να διασφαλιστούν δίκαιες μεταβάσεις, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονται οι 
κοινωνικές πτυχές στην επικείμενη λήψη αποφάσεων. Μόνο εάν επενδύσουμε σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και εξασφαλίσουμε επαρκή προστασία για κάθε εργαζόμενο, μπορούμε να 
διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν αφεθεί στην τύχη του. Η επίτευξη δίκαιων μεταβάσεων 
συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
των 20 βασικών αρχών του.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να τονίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν σταδιακά η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, οι περιφέρειες, οι τομείς και οι 
εργαζόμενοι την επόμενη δεκαετία και να περιγράψει τις βασικές πρωτοβουλίες που πρέπει 
να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτό. Ως εκ τούτου, οι εισηγητές ζητούν να εγκριθεί ένα βασικό 
κοινωνικό κατά τη διάρκεια της κοινωνικής συνόδου κορυφής στο Πόρτο το επόμενο έτος 
(θεματολόγιο του Πόρτο).
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Η έκθεση διαιρείται σε τρία μέρη: Πλαίσιο διακυβέρνησης για την κοινωνική πρόοδο· 
Χρηματοδοτικά μέσα για μια ισχυρή κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη· Το θεματολόγιο του 
Πόρτο: στόχοι και πρόταση.

Ενώ το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και στην έγκριση ενός συμφώνου βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου, 
το δεύτερο μέρος επισημαίνει τα χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη δίκαιης μετάβασης, 
όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι εγγυήσεις για τη νεολαία, η εγγύηση για τα παιδιά, 
το μέσο SURE και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Στο τρίτο μέρος, οι εισηγητές ζητούν το προαναφερθέν θεματολόγιο του Πόρτο, το οποίο 
δίνει έμφαση σε διάφορους υποχρεωτικούς στόχους και προτάσεις σχετικά με τα εξής: 

1. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
3. ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
4. ΔΙΚΑΙΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθεμία από τις ενότητες αυτές παρουσιάζει ορισμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2030. Ενώ η αμοιβή κάθε εργαζομένου πρέπει να του εξασφαλίζει αξιοπρεπή 
διαβίωση, οι εισηγητές ζητούν ένα ευρύ ποσοστό κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της 
λειτουργίας των κοινωνικών οικονομιών της αγοράς και αποτελούν έναν από τους 
καλύτερους τρόπους για την προώθηση αξιοπρεπών μισθών στην ΕΕ. Οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μπορούν όχι μόνο να ρυθμίζουν τα επίπεδα των μισθών αλλά και τις 
συνθήκες εργασίας, καθώς και συνδέουν άμεσα τη συμμετοχή των εργαζομένων στον χώρο 
εργασίας με τις επιδόσεις και τα έσοδα των εταιρειών.

Ταυτόχρονα, η ανεργία των νέων θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στο μισό, ένας φιλόδοξος 
στόχος που δεν πρέπει να παραμεληθεί.

Μια άλλη πτυχή είναι η ισότητα των φύλων. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων θα 
πρέπει να εξαλειφθεί και να προωθηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες 
διευθυντικές θέσεις εισηγμένων εταιρειών. 
Επιπλέον, η έκθεση ζητεί οικονομικά προσιτή στέγαση για κάθε άτομο και ελάχιστο επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας.

Πιστεύουμε ότι μια αναφορά στον αντίκτυπο που έχει η πανδημία COVID-19 στους 
εργαζομένους στον τομέα της υγείας και ιδίως στους φροντιστές, καθώς και μια ολιστική 
στρατηγική αφιερωμένη σε αυτούς, αλλά και η βελτίωση των υποδομών υγείας εντός της ΕΕ 
και η πρόσβαση σε αυτές μπορούν να καταστήσουν το έδαφος της ΕΕ πιο ευαίσθητο στις 
ανάγκες των εργαζομένων.

Τέλος, πιστεύουμε ότι πρέπει να προωθηθούν τα δικαιώματα των διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων. Η έκθεση τονίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας 
(ΕΑΕ) στο πλαίσιο αυτό και ζητεί την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά τον 
ταχύ συντονισμό με τις εθνικές αρχές, τις επιθεωρήσεις και τη διεύρυνση ευθυνών.


