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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021
(2021/2062(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συντονισμός των 
οικονομικών πολιτικών το 2021: αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στήριξη της 
ανάκαμψης και εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας» (COM(2021)0500),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2020 σχετικά με την εαρινή δέσμη 
μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2021: γενική έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 
παράγραφος 3 (COM(2021)0529),

– έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021, που δημοσίευσε η Επιτροπή 
στις 12 Μαΐου 20211,

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές προοπτικές του ΟΟΣΑ, τόμος 2021, τεύχος 1: 
προκαταρκτική έκδοση2,

– έχοντας υπόψη την κοινωνική δέσμευση του Πόρτο, την οποία υπέγραψαν η 
πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και 
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών3,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πόρτο, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τις απόψεις του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την εν εξελίξει αξιολόγηση από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με 
την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 (COM(2020)0575),

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής για την απασχόληση 2021, όπως 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου 20216,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, με τίτλο 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2351
2 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en
3 https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
4 https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0288.
6 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
7 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2351
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
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«Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις» (COM(2020)0014),

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

– 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 τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας8 (μηχανισμός RRF),

– έχοντας υπόψη την έκθεση που ανατέθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο 
«Εφαρμογή των αρχών της σύμπραξης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον 
προγραμματισμό της πολιτικής για τη συνοχή για το διάστημα 2021‑2027»9,

– έχοντας υπόψη την ετήσια διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 202110,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
του Φεβρουαρίου 2021 με τίτλο « Συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών 
στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Τι αποδίδει και τι όχι;»11,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), της 23ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «COVID-19: 
Επιπτώσεις για την απασχόληση και τον εργασιακό βίο»12,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη «Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας» του Eurofound – 
Έκθεση επισκόπησης 2020,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound, του Απριλίου 2021, με τίτλο «Διαβίωση, 
εργασία και COVID-19· μείωση της ψυχικής υγείας και εμπιστοσύνης σε ολόκληρη την 
ΕΕ»13,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 10/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με τίτλο «Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη»14,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

8 ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
9 https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf 
10 https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-semester-annual-conference-2021
11 https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/ad-hoc-group-european-semester/civil-society-and-
recovery-and-resilience-plans
12 https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-
working-life
13 https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-
mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
14 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EL.pdf

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-semester-annual-conference-2021
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/ad-hoc-group-european-semester/civil-society-and-recovery-and-resilience-plans
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/ad-hoc-group-european-semester/civil-society-and-recovery-and-resilience-plans
https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EL.pdf
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(A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση είχε άνισο αντίκτυπο στις κοινωνικές ομάδες, τους 
τομείς και τις περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον ευάλωτοι έχουν πληγεί 
περισσότερο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνισες κοινωνίες δημιουργούν ένα κλίμα ανταγωνισμού, 
άγχους και απογοήτευσης που έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται από μειωμένα 
επίπεδα ευημερίας όλα τα μέλη της κοινωνίας, και όχι μόνο οι άποροι·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο στις 7 και 8 
Μαΐου 2021, οι ηγέτες της ΕΕ αναγνώρισαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης και ότι στη δήλωση του Πόρτο οι 
ηγέτες της ΕΕ υπογράμμισαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να 
εμβαθύνουν την εφαρμογή του σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη μείωση της 
απασχόλησης15· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι με επισφαλείς συνθήκες 
απασχόλησης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της 
πανδημίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μόνιμα συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας που 
μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση κρίσης και επιτρέπουν τη διαρθρωτική 
προσαρμογή των οικονομιών και των ανθρώπινων πόρων θα είναι ζωτικής σημασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την κοινωνική διάσταση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κανονισμός θεσπίζει τον γενικό στόχο της 
προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης με τον 
μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, ιδίως για τις 
γυναίκες λόγω του αυξανόμενου φόρτου φροντίδας που κατανέμεται άνισα μεταξύ των 
φύλων και της διαχωρισμένης και επισφαλούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας, με τη 
συμβολή στην εφαρμογή του ΕΠΚΔ και στην ανοδική κοινωνική σύγκλιση και με την 
προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας·

1. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η Ένωση εργάζεται για την αειφόρο 
ανάπτυξη της Ευρώπης, με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη 
σταθερότητα των τιμών, μια υψηλής ανταγωνιστικότητας κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, που αποβλέπει στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το 
υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην 
προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, και ότι η Ένωση καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 
και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· επιμένει ότι οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να αποτελούν τις πρωταρχικές προτεραιότητες της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, τον ΕΠΚΔ και την Πράσινη Συμφωνία, καθώς και να 

15 https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-
working-life

https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
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στηρίζουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών·

2. επισημαίνει ότι η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αναλυθεί από καθαρά 
μακροοικονομική άποψη, εστιασμένη σε παραδοσιακούς δείκτες ανάπτυξης, χρέους, 
ελλείμματος και ποσοστού απασχόλησης· επιμένει ότι το Βιώσιμο Εξάμηνο πρέπει να 
βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα συνδυάζει οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές οι οποίες από κοινού αντιμετωπίζουν τις 
διαρθρωτικές αλλαγές για την κοινωνική πρόοδο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ευημερία·

3. χαιρετίζει τη δέσμευση των ηγετών της ΕΕ στην εφαρμογή του ΕΠΚΔ και στους τρεις 
νέους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η φιλοδοξία παραμένει ανεπαρκής·

4. καλεί την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από την κρίση αυτή και να εργαστεί για την 
εφαρμογή μιας διαφορετικής αρχιτεκτονικής βιώσιμης διακυβέρνησης στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποφασιστεί η απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας 
διαφυγής με μόνη βάση μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας 
σύμφωνα με ποσοτικά κριτήρια βασικότερο των οποίων είναι το επίπεδο οικονομικής 
δραστηριότητας στην ΕΕ σε σύγκριση με τα προ κρίσεως επίπεδα· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι το κριτήριο αυτό δεν θα αντικατοπτρίζει ορθά τις 
υποκείμενες ανισότητες·

5. υπενθυμίζει ότι η υπερβολική και ανελαστική δημοσιονομική πειθαρχία είχε ως 
αποτέλεσμα τα συστήματα υγείας και τα κοινωνικά συστήματα σε πολλά κράτη μέλη 
να μην είναι επαρκώς προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση της πανδημίας· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, ιδίως όσα λαμβάνουν 
υπόψη την ανάγκη για συνεχείς δημόσιες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις, 
την οικονομική δραστηριότητα του δημόσιου τομέα και το να αποτρέπεται η 
υπονόμευση της κοινωνικής προόδου προς την υλοποίηση του ΕΠΚΔ στα κράτη μέλη· 
πιστεύει ότι η απλή επίτευξη επιπέδων οικονομικής δραστηριότητας πριν από την κρίση 
ενδέχεται να μην επαρκεί για την εδραίωση μιας βιώσιμης ανάκαμψης· πιστεύει ότι το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Σύμφωνο για το Ευρώ+ θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν πριν από οποιαδήποτε απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής· 
τονίζει ότι οι προσωρινές εξαιρέσεις ή η διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά τις 
ειδικές ανά χώρα καταστάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
οικονομικής στασιμότητας, των αυξανόμενων ανισοτήτων και των κοινωνικών και 
εδαφικών αποκλίσεων·

6. υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δεσμευτεί να θέσει τη βιωσιμότητα, την 
κοινωνική ένταξη και την ευημερία των πολιτών στο επίκεντρο της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό δεν 
αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες στην ανάλυσή της στο πλαίσιο του 
Εξαμήνου·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να προτείνει μέτρα 
που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη, συνεχίζοντας να προωθεί μεταρρυθμίσεις που 
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αποσκοπούν στη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στο περιβάλλον, ιδίως σε 
ένα πλαίσιο σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών· προειδοποιεί για τους 
κινδύνους της αντικατάστασης σταθερών φόρων με άλλους από πιο ασταθείς πηγές· 
τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει πρώτα να παγιώσει τον ελάχιστο εταιρικό φόρο ύψους 15 %, 
προκειμένου να αποφευχθεί το φορολογικό ντάμπινγκ και να διασφαλιστεί δικαιοσύνη 
για τη μεσαία τάξη και τους εργαζομένους στην ΕΕ·

8. επισημαίνει ότι τα καλοσχεδιασμένα συστήματα φορολόγησης της εργασίας είναι 
απαραίτητα για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των εργαζομένων από 
κινδύνους και ασθένειες, καθώς και για την εξασφάλιση συντάξεων γήρατος· πιστεύει 
ότι τα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να επικεντρώνονται στη φορολόγηση του 
υψηλού εισοδήματος, και ιδίως του υψηλού πλούτου, της περιουσίας, του εισοδήματος 
κεφαλαίου και των κερδών, αλλά και του πλούτου στο ίδιο επίπεδο με το εισόδημα από 
την εργασία, προκειμένου να καταστούν τα συστήματα δικαιότερα, να μειωθούν οι 
ανισότητες και να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα· τονίζει ότι τα έσοδα αυτά θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βασικών προτεραιοτήτων και 
την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προκλήσεων των κρατών μελών, καθώς και να 
συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, μεταξύ 
άλλων ενισχύοντας την κάλυψη, την επάρκεια των συστημάτων υγείας και κοινωνικής 
προστασίας για όλους και διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή τους·

9. τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της βιώσιμης ευημερίας στον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό της ΕΕ·

10. εκφράζει την ανησυχία του για την υπερχρέωση που προκύπτει από την πανδημία και 
τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές της, τονίζει δε ότι οι άνθρωποι και οι ΜΜΕ 
πρέπει να προστατεύονται από την παγίδευση στην υπερχρέωση· πιστεύει ότι, όσον 
αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν θα πρέπει να υποστηρίζονται οι αγοραστές 
πιστώσεων και οι διαχειριστές πιστώσεων, αλλά οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, οι εργαζόμενοι 
και η κοινωνία των πολιτών·

Πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ για τη βιώσιμη ευημερία 2022

11. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, των επιπέδων 
δημόσιου χρέους και της επικείμενης μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και της διαδικασίας του Εξαμήνου, η πρόταση του Κοινοβουλίου για την 
έγκριση ενός συμφώνου βιώσιμης ευημερίας και κοινωνικής προόδου που θα καθιστά 
υποχρεωτικούς τους κοινωνικούς και βιώσιμους στόχους για την επίτευξη των ΣΒΑ του 
ΟΗΕ έχει καταστεί πιο επίκαιρη από ποτέ·

12. πιστεύει ότι το εν λόγω σύμφωνο θα μπορούσε να καθορίσει τους στόχους πολιτικής 
που σχετίζονται με τη βιώσιμη ευημερία σε ένα βελτιωμένο πλαίσιο δημοσιονομικής 
πολιτικής που θα διασφαλίζει ότι η οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση της 
ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων· επισημαίνει ότι το εν λόγω 
σύμφωνο θα περιέχει νομικά δεσμευτικές διατάξεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
διαδικασίας εποπτείας εντός ενός νέου βιώσιμου συστήματος διακυβέρνησης της 
ευημερίας· θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές συνιστώσες του συμφώνου θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ένα σύνολο διατάξεων που θα λαμβάνουν σαφώς υπόψη τις ποιοτικές 
πτυχές των δημοσιονομικών πολιτικών, θα ανταμείβουν βιώσιμες επενδύσεις και 
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μεταρρυθμίσεις με προσανατολισμό την ευημερία και, ως εκ τούτου, θα περιλαμβάνουν 
κίνητρα για σχετική δράση σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ότι το σύμφωνο βιώσιμης 
ευημερίας θα πρέπει να εξετάζει τη χρήση δημοσιονομικών προτύπων αντί 
δημοσιονομικών κανόνων, δεσμεύοντας τις δημόσιες δαπάνες στο να επιδιώκουν τη 
βιωσιμότητα και τους στόχους πολιτικής που συνδέονται με τις πολιτικές, και να 
καθορίζει μια αποτελεσματική μεθοδολογία για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών με την πάροδο του χρόνου·

13. συμφωνεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες, όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική 
διακυβέρνηση της ΕΕ, σχετικά με την ανάγκη τακτικής αξιολόγησης της προόδου προς 
την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του 2030 και ανοδικής σύγκλισης στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο·

14. επικροτεί την κοινή πρόταση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για εναλλακτικό 
σύνολο δεικτών μέτρησης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου, 
που θα συμπληρώνει το ΑΕΠ ως μέτρο ευημερίας για τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Από την προστασία στη δημιουργία βιώσιμων ποιοτικών θέσεων εργασίας: ο ρόλος των 
δημόσιων επενδύσεων και η συμφωνία για την παροχή φροντίδας 

15. αναγνωρίζει ότι όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να φθάσουν στο προ κρίσεως επίπεδο 
τριμηνιαίας παραγωγής τους έως το τέλος του 2022· προειδοποιεί ότι, για να είναι 
βιώσιμη η ανάκαμψη, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και 
για τους εργαζόμενους μέσης και χαμηλής ειδίκευσης, και ιδίως για τις γυναίκες, καθώς 
έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητες για την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των 
οικονομιών μας·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν στόχο για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με ένα σύστημα παρακολούθησης των 
δημόσιων επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού 
τμήματος για τις πράσινες θέσεις εργασίας, τις ψηφιακές θέσεις εργασίας και τη 
διάσταση του φύλου, καθώς και με ένα σύστημα όρων ποιότητας και δημιουργίας 
πράσινων θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε δημόσιους 
πόρους·

17. τονίζει ότι, εάν η ΕΕ επιθυμεί να ηγηθεί της παγκόσμιας βιώσιμης ανάκαμψης, πρέπει 
να δημιουργηθούν εκατομμύρια καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων και 
για τους εργαζόμενους μέσης και χαμηλής ειδίκευσης, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία 
να συμβάλουν στο κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα· επιμένει ότι απαιτούνται περισσότερες 
επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και τις τεχνολογίες μηδενικών ανθρακούχων 
εκπομπών·

Συνέργειες μεταξύ του Εξαμήνου και των ΕΣΑΑ

18. προειδοποιεί ότι μόνο οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΑΧΣ) που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των κοινωνικών στόχων και που καθορίζονται στον κανονισμό ΜΑΑ μπορούν 
να λαμβάνονται υπόψη στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) και 
ότι για τα ΕΣΑΑ οι ΕΑΧΣ πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που συμβάλλει στην 
επίτευξη των κοινωνικών στόχων του κανονισμού· ζητεί την αναθεώρηση των ΕΑΧΣ, 



PR\1232779EL.docx 9/11 PE693.654v01-00

EL

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ αυτών και των γενικών και ειδικών 
στόχων του κανονισμού ΜΑΑ·

19. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΑ, η ισότητα των φύλων πρέπει να 
ενσωματωθεί στην προετοιμασία και την εφαρμογή των ΕΣΑΑ και ότι η υποβολή 
εκθέσεων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν μπορούν να συνδυαστούν 
με την κοινωνική παρακολούθηση και τις κοινωνικές επενδύσεις· πιστεύει ότι η 
ισότητα των φύλων αξίζει τη δική της μεθοδολογία ενσωμάτωσης στους ΜΑΑ και 
υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) έχει 
αναπτύξει κατάλληλη μεθοδολογία·

°

° °

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

Ένα άλλο μέλλον είναι δυνατό· τώρα είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα από το ΑΕΠ.

Ενώ η πανδημία COVID-19 μπορεί να φτάσει στο τέλος της, οι επιπτώσεις της θα 
παραμείνουν. Επιπλέον, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ανάδυση νέων πανδημιών 
εφόσον δεν αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτιά τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να 
οικοδομήσουμε ανθεκτικές κοινωνίες και συστήματα υγείας και περίθαλψης για την 
αντιμετώπιση μιας μελλοντικής πανδημίας με πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο λιγότερο 
επιβλαβή από την COVID-19 για τις οικονομίες και τους πολίτες μας.

Η πανδημία έχει προκαλέσει πρωτοφανείς κλυδωνισμούς στις οικονομικές και κοινωνικές 
δομές μας, εκθέτοντας βαθιές αδυναμίες και δημιουργώντας νέους κινδύνους, ιδίως για τη 
μελλοντική χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον κοινωνικό ιστό. Μια ακατάλληλη 
μακροοικονομική διακυβέρνηση μετά την κρίση θα μπορούσε εύκολα να παγώσει τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες σε σταθερά χαμηλή ανάπτυξη και υψηλή ανεργία, με νέο κίνδυνο 
χρόνιας στασιμότητας ή ακόμη και μείωσης, σε συνδυασμό με αυξανόμενες ανισότητες και 
δημοκρατική δυσαρέσκεια, επηρεάζοντας το μέλλον της ΕΕ. 

Οι σωστές οικονομικές πολιτικές και η ορθή διακυβέρνηση είναι καίριας σημασίας για τη 
μετατροπή της Ευρώπης σε μια ήπειρο που μεριμνά για τη βιώσιμη ευημερία όλων, πράγμα 
που συνεπάγεται την αντιμετώπιση μιας σημαντικής πρόκλησης και ριζικών αλλαγών, ειδικά 
τώρα που εισερχόμαστε σε μια νέα δημοσιονομική εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στο μακροοικονομικό επίπεδο της οικονομικής διακυβέρνησης και πολιτικής, 
αυτό απαιτεί μια νέα πολιτική πυξίδα και έναν νέο τρόπο μέτρησης της οικονομικής 
επιτυχίας, ενώ αναγνωρισμένοι θεσμοί ανά τον κόσμο δείχνουν ότι είναι δυνατή μια 
διαφορετική προσέγγιση πέραν του ΑΕΠ. 

Η ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν μια νέα χάραξη 
πολιτικής, ένα διαφορετικό σύνολο στόχων πολιτικής, που υπερβαίνουν την αύξηση του 
ΑΕΠ, να εφαρμόσουν βελτιωμένες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές, για να 
καταστήσουν πραγματικότητα τη βιώσιμη ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους. Η ΕΕ πρέπει 
να προσθέσει στους περιβαλλοντικούς δείκτες οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, οι 
οποίοι λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών και της 
οικονομικής διακυβέρνησης. 

Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε σχετικά με τα εξής:
- να μετατραπεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
Βιώσιμης Ευημερίας· 
- να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης δημοσιονομικών προτύπων αντί δημοσιονομικών 
κανόνων·
- να προστατευθούν οι επενδύσεις στη βιώσιμη ευημερία μέσω της θέσπισης ενός χρυσού 
κανόνα·
- να δημιουργηθεί μια ουσιαστική δημοσιονομική ικανότητα της ΕΕ για τη σταθεροποίηση 
των οικονομιών της ζώνης του ευρώ·
- να συνεχιστεί η διεύρυνση των ορίων του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να 
μετατραπεί σε ισχυρή κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση προς τη βιώσιμη ευημερία για 
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όλους·
- να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Κρατικό Ταμείο Περιουσίας·
- να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των στόχων βιώσιμης ευημερίας και της 
νομισματικής πολιτικής.

Αυτοί οι κύριοι στόχοι, μια Βιώσιμη Διακυβέρνηση της Ευημερίας στην ΕΕ, απαιτούν ένα 
άλλο πλαίσιο. Ο σημερινός κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να αλλάξει, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτούς τους νέους κοινωνικούς στόχους, την κοινωνική 
διάσταση που τόνισε εκ νέου η σύνοδος κορυφής του Πόρτο. Πρέπει να καθοριστεί ένα νέο 
μοντέλο προόδου για ένα άλλο μέλλον, την κοινωνική δικαιοσύνη, με μια ισχυρότερη, 
ανθεκτικότερη, πιο δημοκρατική και πιο ενωμένη Ευρώπη.


