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Ενίσχυση της προστασίας του ελάχιστου εισοδήματος κατά
την πανδημία COVID-19 και πέραν αυτής: Το Συμβούλιο
εξέδωσε συμπεράσματα
Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της προστασίας του ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ με στόχο την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και πέραν αυτής.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία των πλέον
μειονεκτουσών ομάδων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της
νόσου COVID-19. Έχουν επίσης σταθεροποιητικό αποτέλεσμα για την οικονομία στο σύνολό της. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει
επίσης ότι τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην ένταξη των ατόμων στην απασχόληση και την κοινωνία.

Στα συμπεράσματα καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, στον οποίο εξέχουσα θέση έχει η αρχή ότι τα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους έχουν
δικαίωμα σε επαρκείς παροχές ελάχιστου εισοδήματος οι οποίες διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση σε όλα τα στάδια της ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη πολιτικής κοινωνικής προστασίας αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Συμβούλιο τα
καλεί να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους συστήματα ανταποκρίνονται στις συστάσεις
της ΕΕ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και λειτουργούν επαρκώς για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της
κρίσης COVID-19. Η Επιτροπή καλείται να δρομολογήσει επικαιροποίηση του πλαισίου της Ένωσης για αποτελεσματική στήριξη
και συμπλήρωση των πολιτικών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία του εθνικού ελάχιστου εισοδήματος.

Στα συμπεράσματα καλούνται επίσης τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τα εθνικά μοντέλα
αγορών εργασίας, να αντιμετωπίσουν τα κενά στην προστασία του ελάχιστου εισοδήματος και να χρησιμοποιήσουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τη στήριξη από τα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ
«Next Generation EU».

Τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία.
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