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 ΣΥΝΟΨΗ 

 

Εισαγωγή 

 

Η εν λόγω µελέτη αναλύει τη συµβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πτυχές της κοινωνικής 

πολιτικής που προβλέπει η Συνθήκη του Άµστερνταµ, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου 

για την Απασχόληση και σε καθεµία από τις 23 νοµοθετικές πράξεις που αφορούν την κοινωνική πολιτική 

που θέσπισε το Συµβούλιο από το Σεπτέµβριο του 1994 µέχρι το ∆εκέµβριο του 1998. Εξετάζει επίσης 

τον αντίκτυπο των πέντε εξ ιδίας πρωτοβουλίας εκθέσεων του Κοινοβουλίου για την κοινωνική πολιτική. 

 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, ίσχυαν τέσσερις διαδικασίες θέσπισης νοµοθεσίας: διαβούλευση, 

συνεργασία, συναπόφαση και διαδικασία βάσει της Συµφωνίας για την Κοινωνική Πολιτική. Γενικά, το 

Κοινοβούλιο έχει περιορισµένες ευκαιρίες να ασκήσει επιρροή κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, 

αλλά σηµαντικά µεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής κατά τις διαδικασίες της συνεργασίας και της 

συναπόφασης. Όταν η νοµοθεσία θεσπίζεται βάσει του άρθρου 4(2) της Συµφωνίας για την Κοινωνική 

Πολιτική, αποκλείεται η επίσηµη συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη νοµοθετική διαδικασία. 

 

Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφού πέρασε από περιόδους νεοφιλελευθερισµού 

(1957-1972), ενεργούς δραστηριοποίησης (1972-1980), στασιµότητας (1980-1986) και αισιοδοξίας 

(1986-1993), τώρα διέρχεται µια περίοδο αβεβαιότητας, καθώς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο 

προσπαθούν να επιλύσουν το πολύπλοκο ζήτηµα σχετικά µε το ποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για την 

αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η συζήτηση αφορά τρία θεµατικά πεδία: πώς να 

καταπολεµηθεί σε µόνιµη βάση και µε τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο ανεργίας, πώς να 

αντιµετωπιστούν οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές, και πώς να τεθούν τα 

οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Στα εν λόγω 

θεµατικά πεδία εστιάζει το Πρόγραµµα Κοινωνικής ∆ράσης της Επιτροπής για το 1998-2000. 

 

 

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ 

 

Αντιπρόσωποι του Κοινοβουλίου συµµετείχαν στην Οµάδα Προβληµατισµού και διενεργήθηκαν τακτικές 

διαβουλεύσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και των υπουργικών συµβουλίων της 

∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης και του Κοινοβουλίου. Έτσι, το Κοινοβούλιο συµµετείχε σε µεγαλύτερο 

βαθµό στις διαπραγµατεύσεις για τη Συνθήκη του Άµστερνταµ σε σχέση µε προηγούµενες 

∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις. Καθόρισε για πρώτη φορά τη θέση του για τη ∆ιάσκεψη στις 17 Μαΐου 

1995, πολύ πριν από οποιοδήποτε άλλο θεσµικό όργανο ή κράτος µέλος. Κατά τη διάρκεια της 

∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης το Κοινοβούλιο υιοθέτησε έξι επιπλέον ψηφίσµατα, θέτοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, µεταξύ άλλων, τις προτάσεις του για την κοινωνική πολιτική. 

 

Οι διατάξεις περί κοινωνικής πολιτικής της Συνθήκης του Άµστερνταµ αντανακλούν πολλές από τις 

συστάσεις που περιλαµβάνονται στα εν λόγω ψηφίσµατα. Ίσως το σηµαντικότερο επίτευγµα είναι η 

ενσωµάτωση της Συµφωνίας για την Κοινωνική Πολιτική, που αποτελούσε έναν από τους κύριους 

στόχους του Κοινοβουλίου. Το άρθρο 118 παρέχει τη βάση για κοινοτική δράση σχετικά µε τον 

κοινωνικό αποκλεισµό, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Κοινοβουλίου. Το άρθρο 119 τροποποιήθηκε 

κατόπιν αιτήµατος του Κοινοβουλίου, προκειµένου να επιτραπεί η διάκριση υπέρ των γυναικών. 
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Ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις του Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση ενός Τίτλου για την Απασχόληση και 

την ένταξη της ‘προαγωγής ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης’ στους στόχους της Κοινότητας. Συστάθηκε 

νέα Επιτροπή Απασχόλησης και προβλέφθηκε η υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατευθυντήριων 

γραµµών για την πολιτική της απασχόλησης, κατόπιν αιτήµατος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ενώ το 

Κοινοβούλιο πρότεινε ο Τίτλος για την Απασχόληση να δεσµεύει τα κράτη µέλη και την Κοινότητα σε 

ορισµένες κοινές διαδικασίες και βασικές αρχές της πολιτικής της απασχόλησης, ο Τίτλος, κατά κύριο λόγο, 

περιορίστηκε σε διατάξεις για βελτιωµένη συνεργασία και συντονισµό των εθνικών πολιτικών και δεν 

παρέχει τη βάση για νέες σηµαντικές πρωτοβουλίες εκ µέρους της Κοινότητας. 

 

Το Κοινοβούλιο πρότεινε τα δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών 

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989 να αναφερθούν στη Συνθήκη και να επεκταθεί η 

ισχύς τους, ώστε να καλύπτει όλους τους πολίτες της Ένωσης. Αν και η Συνθήκη πράγµατι αναφέρει το 

Χάρτη, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961, οι αναφορές δεν επηρεάζουν τη νοµική 

κατάσταση των απλών πολιτών, αλλά µπορούν να θεωρηθούν ως µια προσπάθεια να ληφθεί υπόψη το 

αίτηµα του Κοινοβουλίου στο σηµείο αυτό. 

 

∆εν εγκρίθηκε η πρόταση του Κοινοβουλίου να δοθούν εγγυήσεις µη διάκρισης  όσον αφορά τα κοινωνικά 

και οικονοµικά δικαιώµατα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Κοινότητα. 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου για την Απασχόληση 

 

Το Κοινοβούλιο παρουσίασε τις προτάσεις του για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου για την 

Απασχόληση στις 21 Οκτωβρίου 1997. Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου και οι κατευθυντήριες γραµµές 

για την απασχόληση του 1998 αντικατοπτρίζουν πολλές από τις συστάσεις του Κοινοβουλίου. Τόσο το 

Συµβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο συµφώνησαν ότι: 

η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς είναι ουσιαστική για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης· 

οι νοµοθετικοί περιορισµοί της δραστηριότητας των επιχειρήσεων πρέπει να µειωθούν· 

πρέπει να εξασφαλιστεί ευρύτερη διάθεση των επιχειρηµατικών κεφαλαίων· 

τα διαρθρωτικά ταµεία θα πρέπει να αξιοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό για την προαγωγή της 

απασχόλησης· 

η δηµιουργία διευρωπαϊκών δικτύων είναι ουσιαστική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· και η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει να χορηγεί δάνεια στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ). 

 

Επιπλέον, οι Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση αντανακλούν τις συστάσεις του Κοινοβουλίου 

σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν ενεργά, παρά παθητικά, µέτρα για την 

καταπολέµηση της ανεργίας, οι δαπάνες για την κατάρτιση των ανέργων θα πρέπει να αυξηθούν, οι 

κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συνάψουν συµφωνίες για την κατάρτιση και τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

προωθήσουν την ευελιξία στο ωράριο εργασίας µεριµνώντας επαρκώς για την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

 

Τα ζητήµατα αυτά έθεσε προς συζήτηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και µερικές φορές µε διαφορετική 

έµφαση. Ωστόσο, ένα σηµαντικό µέτρο που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, 

ειδικότερα η θέσπιση της πρωτοβουλίας ανάπτυξης και απασχόλησης που θα χρηµατοδοτήσει την 

απασχόληση στις ΜΜΕ, οφείλεται αποκλειστικά σε πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. 

 

Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από το Συµβούλιο ανήκουν σε τρεις οµάδες. Πρώτον, το 

Συµβούλιο αρνήθηκε να θέσει κριτήρια µε βάση τα οποία θα µπορούσαν να αξιολογηθούν οι πολιτικές για 

την απασχόληση των κρατών µελών. ∆εύτερον, αγνοήθηκαν συστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί µονοετής απασχόληση στους µετεκπαιδευθέντες ανέργους και θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι 

να συνάψουν συµφωνίες σχετικά µε την εναλλαγή θέσεων εργασίας. Τρίτον, αν και το Κοινοβούλιο τάχθηκε 

υπέρ της δράσης σχετικά µε τη φορολογία, το Συµβούλιο απλά κάλεσε τα κράτη µέλη να εξετάσουν το 

ενδεχόµενο ορισµένων φορολογικών µεταρρυθµίσεων. 

 

Απασχόληση και Αγορά Εργασίας 
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Το ζήτηµα της πληροφόρησης και της διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους αποτελεί αντικείµενο συζήτησης 

εδώ και πολλά χρόνια και, µετά τη δηµιουργία της Εσωτερικής Αγοράς, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία 

για τις “ευρωπαϊκές πολυεθνικές”. Το Κοινοβούλιο επέδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για τον εν λόγω τοµέα, όπως 

διαφαίνεται από τα ψηφίσµατα και τις τροπολογίες σε µία σειρά νοµοθετικών µέτρων. Στην περίπτωση της 

εν λόγω οδηγίας, το Κοινοβούλιο, µε τη συµµετοχή στη νοµοθετική διαδικασία βάσει της “διαδικασίας 

συνεργασίας”, διασαφήνισε µερικές από τις διατάξεις της οδηγίας. Το Κοινοβούλιο διασφάλισε την 

πρόβλεψη αντικειµενικών κριτηρίων για τον προσδιορισµό των περιπτώσεων στις οποίες η κεντρική 

διοίκηση δεν είναι υποχρεωµένη να δώσει πληροφορίες για να µη βλάψει τη λειτουργία της επιχείρησης και 

διασφάλισε επίσης ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρµογή της οδηγίας πέντε έτη µετά τη θέσπισή της, 

αντί για επτά έτη, όπως προτάθηκε στην αρχή. Η συµβολή του Κοινοβουλίου στην εν λόγω οδηγία 

καταδεικνύει επίσης την επιρροή του µε το πέρασµα του χρόνου. Ως αποτέλεσµα µιας κοινοβουλευτικής 

τροπολογίας του 1991 σε µια παλιότερη πρόταση, το µέγεθος της επιχείρησης από πλευράς εργατικού 

δυναµικού θα βασιστεί στο µέσο όρο του αριθµού των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια των δύο 

προηγούµενων ετών. 

 

Η συµβολή του Κοινοβουλίου ήταν πολύ σηµαντική στην περίπτωση της οδηγίας 96/71/ΕΚ για την 

απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, που καθορίζει ποιοι εθνικοί κανόνες 

εργασιακών σχέσεων ισχύουν για τους εργαζόµενους που µεταβαίνουν σε ένα  κράτος µέλος για να 

αναλάβουν προσωρινή εργασία, µε απόσπαση από την εταιρία τους που βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος 

µέλος. Σύµφωνα µε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο σχέδιο οδηγίας, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν 

εκτός της Κοινότητας δε θα πρέπει να τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης από τις κοινοτικές επιχειρήσεις. 

Επίσης, οι τροπολογίες αυτές µείωσαν το χρονικό όριο για τον αποκλεισµό των εργαζοµένων από την οδηγία 

και επέτρεψαν την εφαρµογή πιο ευνοϊκών για τους εργαζόµενους όρων εργασίας από αυτούς που ισχύουν 

στη χώρα υποδοχής. Επίσης, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου διεύρυναν σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής 

των όρων εργασίας που καλύπτει η οδηγία και επέτρεψαν στους εργαζόµενους να προβαίνουν σε δικαστικές 

ενέργειες για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους βάσει της οδηγίας στο κράτος υποδοχής. Το 

Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης τη θέσπιση διατάξεων για συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών όσον 

αφορά την εφαρµογή της οδηγίας και για αναθεώρηση της οδηγίας από την Επιτροπή για τον προσδιορισµό 

των προβληµάτων εφαρµογής της. 

 

Η συµβολή του Κοινοβουλίου ήταν πολύ περιορισµένη στην περίπτωση της οδηγίας 98/50/ΕΚ που 

τροποποίησε την οδηγία 77/187/ΕΕΚ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών που αφορούν τη 

διαφύλαξη των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων. Αν και το 

Κοινοβούλιο ήταν απόλυτα αντίθετο στην τροποποίηση του ορισµού της “µεταβίβασης”, και η Επιτροπή 

δέχθηκε την τροπολογία του Κοινοβουλίου στο σηµείο αυτό, το Συµβούλιο παρ’ όλα αυτά ενέκρινε 

στενότερη ερµηνεία της “µεταβίβασης” σε σχέση µε αυτή της οδηγίας 77/187/ΕΕΚ. Η µόνη σηµαντική 

τροπολογία του Κοινοβούλιου που εγκρίθηκε ήταν µία διάταξη που παρεµποδίζει τη δόλια χρεοκοπία ως 

µέσο αποστέρησης των προβλεπόµενων από την οδηγία δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

 

Το Κοινοβούλιο πρότεινε τρεις τροπολογίες στην οδηγία 97/16 του Συµβουλίου για την ίδρυση µίας 

Επιτροπής για την Απασχόληση και την Αγορά Εργασίας, που επεδίωκαν τον περισσότερο ακριβή ορισµό 

του πεδίου δραστηριοτήτων της Επιτροπής και τη διασφάλιση ότι οι εκθέσεις της θα υποβάλλονταν στο 

Κοινοβούλιο. Όλες οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου απορρίφθηκαν από το Συµβούλιο. 

 

Αν και το Κοινοβούλιο πρότεινε οκτώ τροπολογίες στην οδηγία 98/171 του Συµβουλίου σχετικά µε 

κοινοτικές δραστηριότητες που αφορούν την ανάλυση, την έρευνα και τη συνεργασία στον τοµέα της 

απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, το Συµβούλιο δέχθηκε µόνο τρεις πολύ µικρές γλωσσολογικές 

αλλαγές. Μία ακόµη τροπολογία, σύµφωνα µε την οποία οι τρίτες χώρες που συµµετέχουν σε έργα στα 

πλαίσια της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να επιβαρύνονται οι ίδιες µε τις δαπάνες συµµετοχής, διατηρήθηκε, 

αλλά κατέστη ουσιαστικά άκυρη λόγω του συνδυασµού της µε µία διάταξη που προβλέπει ότι οι δαπάνες θα 

µπορούσαν επίσης να επιβαρύνουν και τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

 

Το Κοινοβούλιο πρότεινε δεκαέξι τροπολογίες στην οδηγία 98/347 του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα 

χρηµατοοικονοµικής βοήθειας σε καινοτόµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δηµιουργούν θέσεις εργασίας - 

την πρωτοβουλία για ανάπτυξη και απασχόληση. Η συµβολή του Κοινοβουλίου ήταν αµελητέα, καθώς το 



 "Αντίκτυπος του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..."  
 

 

 
 PE 168.261 -6- 

Συµβούλιο απέρριψε δεκατέσσερις από τις τροπολογίες. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, εξασφάλισε την εισαγωγή 

ενός άρθρου που αφορά τη διαδικασία για τον καθορισµό της προµήθειας διαχείρισης, που δεν προβλεπόταν 

στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Κοινωνική Προστασία 

 

Η συµβολή του Κοινοβουλίου ήταν πολύ περιορισµένη όσον αφορά τους τέσσερις κανονισµούς που 

θεσπίστηκαν για την τροποποίηση των κανονισµών 1408/71 και 574/72 σχετικά µε την εφαρµογή 

προγραµµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε µισθωτούς, σε ελεύθερους επαγγελµατίες και σε µέλη των 

οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Αν και το Κοινοβούλιο πρότεινε δεκαεπτά 

τροπολογίες στον κανονισµό 3095/95, δεκαοκτώ τροπολογίες στον κανονισµό 3096/95 και τέσσερις 

τροπολογίες στον κανονισµό 1223/98, απορρίφθηκαν όλες από το Συµβούλιο, το οποίο φάνηκε απρόθυµο να 

δεχτεί ότι οι κανονισµοί που απέβλεπαν σε τεχνικές µόνο αλλαγές επί των ισχυόντων κανονισµών για το 

συντονισµό της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο εκτεταµένων ουσιαστικών 

αλλαγών στη νοµοθεσία για την κοινωνική πολιτική. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε την υιοθέτηση µίας 

τεχνικής τροπολογίας στον κανονισµό 1290/97. 

 

Το Κοινοβούλιο πρότεινε δεκαοκτώ τροπολογίες στην οδηγία 98/49 σχετικά µε τη διασφάλιση 

συµπληρωµατικών δικαιωµάτων συνταξιοδότησης για τους µισθωτούς και ελεύθερους επαγγελµατίες που 

διακινούνται εντός της Κοινότητας. Οι εν λόγω τροπολογίες ήταν αρκετά περιορισµένες όσον αφορά το 

πεδίο εφαρµογής τους, καθώς το Κοινοβούλιο ήταν της γνώµης ότι, ενώ η προτεινόµενη οδηγία δεν ήταν 

ιδιαίτερα φιλόδοξη, θα έπρεπε να υιοθετηθεί το συντοµότερο δυνατό, καθώς θα αποτελούσε προηγούµενο 

για κοινοτική ρύθµιση των συµπληρωµατικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Το Συµβούλιο αποδέχτηκε 

µόνο την προσθήκη µιας σαφέστερης αναφοράς στο στόχο της οδηγίας και µία γλωσσολογική τροπολογία. 

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου ως προς τις διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω δράση στον εν λόγω τοµέα 

δεν υιοθετήθηκαν. 

 

Συνθήκες ∆ιαβίωσης και Εργασίας 

 

Βάσει του άρθρου 4(2) της Συµφωνίας για την Κοινωνική Πολιτική, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο, 

ζητώντας γνωµοδότησή του, δύο οδηγίες, ειδικότερα την οδηγία 96/34/ΕΚ σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο 

για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE (Ένωση των Συνοµοσπονδιών της Βιοµηχανίας και των 

Εργοδοτών της Ευρώπης), το CEEP (Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων) και την ΕΣΣ (Ευρωπαϊκή 

Συνοµοσπονδία Συνδικάτων) και την οδηγία 97/8/ΕΚ σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την µερική 

απασχόληση που συνήφθη από τη UNICE, το CEEP και την ΕΣΣ. Και στις δύο περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο 

άσκησε κριτική στο περιεχόµενο των συµφωνιών πλαισίων και πρότεινε αλλαγές. Ωστόσο, εφόσον το 

Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να καταθέσει τροπολογίες όταν χρησιµοποιείται η εν λόγω διαδικασία, και οι 

δύο οδηγίες υιοθετήθηκαν χωρίς αλλαγές. Το Κοινοβούλιο διαµαρτυρήθηκε έντονα κατά του ουσιαστικού 

αποκλεισµού του από τη νοµοθετική διαδικασία βάσει του άρθρου 4(2) της Συµφωνίας, το οποίο, όπως 

κατήγγειλε, περιόρισε τα δικαιώµατά του και το υποβίβασε στο ρόλο του απλού παρατηρητή. Το 

Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης και την έντονη ανησυχία του για την ενσωµάτωση της εν λόγω νοµοθετικής 

διαδικασίας στη Συνθήκη της ΕΚ από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. 

 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

 

Το Κοινοβούλιο κατέθεσε σαράντα πέντε τροπολογίες στην οδηγία 95/63/ΕΚ που τροποποίησε την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής όσον αφορά τη χρήση του 

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους στο χώρο εργασίας, δεκαοκτώ εκ των οποίων ενσωµατώθηκαν 

στο κείµενο της οδηγίας, όπως αυτή εγκρίθηκε. Πιο συγκεκριµένα, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε την αναφορά 

στην εργονοµία, που δεν είχε προβλεφθεί στην πρόταση της Επιτροπής, πρόσθεσε αναφορές στην παροχή 

πληροφοριών που αφορούν κινδύνους για τους εργαζόµενους και επίσης πρότεινε λεπτοµερείς τροπολογίες 

στα παραρτήµατα. 

 

Η συµβολή του Κοινοβουλίου ήταν πολύ περιορισµένη στην περίπτωση της οδηγίας 97/42/ΕΚ που 

τροποποίησε για πρώτη φορά την οδηγία 90/394/ΕΕΚ σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους 



 "Αντίκτυπος του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..."  
 

 

 
 PE 168.261 -7- 

κινδύνους που αφορούν την έκθεση στα καρκινογόνα στο χώρο εργασίας. Αν και το Κοινοβούλιο πρότεινε 

εκτεταµένες αλλαγές στις διατάξεις για περαιτέρω δράση κατά των καρκινογόνων, ορισµένες σηµαντικές 

αλλαγές στους ορισµούς, την εισαγωγή µιας οµοιόµορφης διαδικασίας µέτρησης για το βενζόλιο και την 

άρση της µεταβατικής περιόδου, µόνο µία σηµαντική τροπολογία συµπεριλήφθηκε στην οδηγία όπως αυτή 

εγκρίθηκε. Πρόκειται για την εισαγωγή της “κατάλληλης περιόδου αναφοράς” στον ορισµό της “οριακής 

τιµής”. 

 

Πολύ σηµαντικότερη ήταν η συµβολή του Κοινοβουλίου στην οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία 

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που αφορούν τους χηµικούς παράγοντες 

στο χώρο εργασίας. Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο πρότεινε τριάντα οκτώ τροπολογίες, τις 

οποίες το Συµβούλιο δέχθηκε στο σύνολό τους, µε εξαίρεση οκτώ από αυτές. Πιο συγκεκριµένα, το 

Συµβούλιο ενέκρινε ορισµένες σηµαντικές τροπολογίες στο άρθρο 3, τη βασική διάταξη της οδηγίας, 

αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ των διαφορετικών τύπων του ορίου έκθεσης που ορίζεται στην οδηγία, τους 

παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν τίθενται τα όρια και τη διαδικασία για τον καθορισµό 

των ορίων. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης την έγκριση αλλαγών σχετικά µε την παροχή 

προστατευτικού εξοπλισµού, τη µορφή της απαραίτητης αξιολόγησης κινδύνου και την ανάγκη, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, υποχρεωτικής ιατρικής παρακολούθησης. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο 

πρότεινε δώδεκα επιπλέον τροπολογίες. Το Συµβούλιο δέχθηκε πέντε γλωσσολογικές διευκρινίσεις και την 

πρόβλεψη διάταξης που απαιτεί την απόµειξη των ασύµβατων χηµικών. 

 

Επαγγελµατική Κατάρτιση 

 

Το ∆εκέµβριο του 1994, το Συµβούλιο ενέκρινε την απόφαση που καθιέρωνε το πρόγραµµα δράσης 

“Leonardo da Vinci”1 κατ’ εφαρµογή της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Επαγγελµατική 

Κατάρτιση. Η επιρροή του Κοινοβουλίου στην εν λόγω απόφαση ήταν τρίπτυχη. Το Κοινοβούλιο 

διασφάλισε ότι οι προτεραιότητες του προγράµµατος θα αναφέρουν συγκεκριµένα την πρόσβαση στην 

κατάρτιση ατόµων µειονεκτούντων εξαιτίας κοινωνικοοικονοµικών, γεωγραφικών ή εθνικών παραγόντων ή 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Το Κοινοβούλιο επίσης διασφάλισε ότι θα συµπεριληφθεί στην απόφαση ο 

ορισµός του “επαγγελµατικού προσανατολισµού” ως η παροχή συµβουλών και πληροφοριών για την επιλογή 

επαγγέλµατος και την αλλαγή επαγγέλµατος, και ότι οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που 

έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Κοινότητα,  καθώς επίσης η Κύπρος και η Μάλτα θα έχουν τη 

δυνατότητα να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Η αξία των δύο αναγνώσεων που προβλέπονται στη 

“διαδικασία συνεργασίας” διαφαίνεται στην περίπτωση της απόφασης για το πρόγραµµα “Leonardo”, 

δεδοµένου ότι οι προαναφερόµενες κοινοβουλευτικές τροπολογίες προτάθηκαν κατά κύριο λόγο κατόπιν της 

δεύτερης ανάγνωσης.  

 

Αν και ο κανονισµός 1572/98 που τροποποίησε τον κανονισµό 1360/90 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Ιδρύµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης θεσπίστηκε βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης, το Κοινοβούλιο 

εξασφάλισε ορισµένες αξιοσηµείωτες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε έξι 

από τις δεκαεπτά τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε την έγκριση µίας τροπολογίας 

για τον καθορισµό των λειτουργιών του Ιδρύµατος, διέγραψε την προτεινόµενη αλλαγή της Επιτροπής για τη 

θητεία του ∆ιευθυντή και ζήτησε λεπτοµερέστερη ανάλυση όσον αφορά το προσωπικό το οποίο θα καλύπτει 

ο προϋπολογισµός του Ιδρύµατος. Το Κοινοβούλιο τροποποίησε επίσης την πρόταση της Επιτροπής 

σύµφωνα µε την οποία θα έπρεπε η ίδια να έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα κατάρτισης των 

κατευθυντήριων γραµµών της πολιτικής για το Ίδρυµα και εισήγαγε ένα στοιχείο ανεξαρτησίας στη 

διαδικασία για την παρακολούθηση του έργου του Ιδρύµατος.  

 

                                                 
1
 Απόφαση 94/819/ΕΚ του Συµβουλίου, 6 ∆εκεµβρίου 1994, ΕΕ L 340 της 29.12.1994, σελ. 8. 
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Σηµαντική επίσης ήταν η συµβολή του Κοινοβουλίου στην απόφαση 1999/51 σχετικά µε την προώθηση 

ευρωπαϊκών οδών στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Πιο συγκεκριµένα, απορρίφθηκε διάταξη που 

περιόριζε την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές οδούς στους πολίτες κρατών µελών όπου τα συστήµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης προβλέπουν κατάρτιση στο εξωτερικό, καθιερώθηκε σύνδεση µεταξύ του 

εγγράφου κατάρτισης EUROPASS και των ευρωπαϊκών οδών και προβλέφθηκε η αξιολόγηση της απόφασης 

από την Επιτροπή µετά από τρία έτη. 

 

Εκθέσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας 

 

Οι πέντε εκθέσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας τις οποίες ενέκρινε το Κοινοβούλιο µεταξύ Σεπτεµβρίου 1994 και 

∆εκεµβρίου 1998 δεν ήταν εξίσου επιτυχείς. Η Επιτροπή αποδέχθηκε µε ικανοποίηση το ψήφισµα για τη 

µείωση και προσαρµογή του ωραρίου εργασίας, το οποίο προβλέπει την µελέτη πειραµάτων για τη µείωση 

του ωραρίου εργασίας, ως αξιόλογη συµβολή στην τρέχουσα συζήτηση για το µέλλον της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής πολιτικής. Έγινε εκτενής αναφορά σε αυτό στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής Εταιρική 

συνεργασία για µία νέα οργάνωση της εργασίας, καθώς και σε άλλα δύο έγγραφα της Επιτροπής και κατά τη 

διάρκεια συνεδριάσεων της Επιτροπής Κοινωνικού ∆ιαλόγου. 

 

Πολλές από τις προτάσεις που εµπεριέχονται στο ψήφισµα για το µέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου αντανακλώνται στην πρόταση της Επιτροπής για νέους κανονισµούς σχετικά µε τα διαρθρωτικά 

ταµεία, συγκεκριµένα: η µείωση του αριθµού των Στόχων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, µια αύξηση µε 

στόχο τη στήριξη της προληπτικής πολιτικής της απασχόλησης και των µέτρων παροχής ίσων ευκαιριών, η 

απλούστευση και ο βελτιωµένος ορισµός των αρµοδιοτήτων, η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των 

µη κυβερνητικών οργανώσεων στον προγραµµατισµό, η συνεχής χρήση της αρχής της προσθετικότητας και 

η δηµιουργία ενός µεσοπρόθεσµου αποθέµατος. 

 

Εντούτοις, το ψήφισµα για τις κοινωνικές πτυχές της στέγασης έτυχε µάλλον ψυχρής υποδοχής. Το 

Κοινοβούλιο πρότεινε την ένταξη του δικαιώµατος στη στέγαση στη Συνθήκη της ΕΚ, την ανάπτυξη µιας 

ευρωπαϊκής στεγαστικής πολιτικής και τη διενέργεια έρευνας εκ µέρους της Επιτροπής σχετικά µε το αν θα 

πρέπει η Ένωση να χορηγήσει στεγαστικά δάνεια. Η Επιτροπή αποφάσισε να µην ανταποκριθεί στο εν λόγω 

ψήφισµα. 

 

Η Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στο ψήφισµα σχετικά µε τα διεθνικά συνδικαλιστικά δικαιώµατα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, επεσήµανε ότι δε θα προωθήσει νοµοθεσία σχετικά µε την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωµα της απεργίας, καθώς αυτά δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 137 της 

Συνθήκης του Άµστερνταµ. Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτηµα των θεµελιωδών κοινωνικών 

δικαιωµάτων απαιτεί µεγαλύτερη εξέταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες στον εν 

λόγω τοµέα. 

 

Η Επιτροπή συµµερίζεται τους προβληµατισµούς του Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση των 

µεθοριακών εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, επεσήµανε ότι το σχέδιο δράσης της για το 1997 

σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων είχε τονίσει την ανάγκη αντιµετώπισης των 

προβληµάτων των µεθοριακών εργαζοµένων. Ωστόσο, ενώ η Επιτροπή ανέλαβε δράση κατά των κρατών 

µελών για παραβάσεις του κανόνα της µη διάκρισης και αποδέχθηκε κατ’ αρχήν την ανάγκη για κοινοτική 

δράση αναφορικά µε τη δικαιοδοσία στο φορολογικό τοµέα, ήταν δύσκολο να επιτευχθεί η απαραίτητη 

οµοφωνία στο Συµβούλιο. Η Επιτροπή επέστησε την προσοχή στην πρόσφατη νοµολογία του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου που βελτιώνει τη θέση των µεθοριακών εργαζοµένων σχετικά µε την πρόσβαση στην 

υγειονοµική περίθαλψη. Η Επιτροπή συµφώνησε ότι οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης (EURES)  

διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση των µεθοριακών εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους 

και επέστησε την προσοχή στις µελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βελτίωση της διάδοσης των 

πληροφοριών. Ενώ ο Επίτροπος αµφισβήτησε την ανάγκη θέσπισης οδηγίας για την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της εθνικής νοµοθεσίας στους µεθοριακούς εργαζόµενους, συµφώνησε ότι η Επιτροπή θα πρέπει 

να προωθήσει διασυνοριακή συνεργασία για την αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων 

του εθνικού δικαίου στους µεθοριακούς εργαζόµενους. 


