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∆ιαδικασία διαβούλευσης
∆ιαδικασία έγκρισης
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες
Η διαγραφή κειµένου σηµαίνεται µε πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειµένου σηµαίνεται µε πλάγιους
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείµενο σηµαίνεται µε
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.
Η πρώτη και η δεύτερη γραµµή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας
προσδιορίζουν το σχετικό τµήµα του εξεταζόµενου σχεδίου πράξης. Εάν µία
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάµενη πράξη την οποία το σχέδιο
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και µία
τρίτη και µία τέταρτη γραµµή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάµενη
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου µε µορφή ενοποιηµένου κειµένου
Τα νέα τµήµατα του κειµένου σηµαίνονται µε πλάγιους έντονους
χαρακτήρες. Τα τµήµατα του κειµένου που διαγράφονται σηµαίνονται µε το
σύµβολο ▌ ή µε διαγραφή. Η αντικατάσταση κειµένου σηµαίνεται µε
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείµενο και µε
διαγραφή του κειµένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σηµαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειµένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε το σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου για τη θέσπιση της επιτροπής
κοινωνικής προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))
(Ειδική νοµοθετική διαδικασία: διαβούλευση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συµβουλίου (05126/2015),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 160 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε το οποίο κλήθηκε από το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσει (C8-0025/2015),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισµού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(A8-0066/2015),

1.

εγκρίνει το σχέδιο του Συµβουλίου·

2.

καλεί το Συµβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά·

3.

ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει εφόσον το Συµβούλιο προτίθεται να επιφέρει
σηµαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο,
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
Σχέδιο του Συµβουλίου

Τροπολογία

(3) Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την
ενίσχυση της συνεργασίας για τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της
κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την
πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί
µηχανισµός ενισχυµένης συνεργασίας, που
θα αναπτυχθεί από τις εργασίες µιας
οµάδας υπαλλήλων υψηλού επιπέδου, για
την εφαρµογή της δράσης αυτής. Το
Συµβούλιο τόνισε ότι η συνεργασία αυτή
θα πρέπει να καλύπτει όλες τις µορφές
κοινωνικής προστασίας και θα πρέπει να
βοηθάει τα κράτη µέλη, όπου αυτό
χρειάζεται, να βελτιώνουν και να
ενισχύουν τα συστήµατα κοινωνικής
προστασίας τους σύµφωνα µε τις εθνικές
τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύµισε
την αρµοδιότητα των κρατών µελών για
την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση της
κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους
τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια
της ευρύτερης πρόκλησης του
εκσυγχρονισµού των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας, όπως τους
προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση
οικονοµικά αποδοτικής εργασίας και
ασφαλούς εισοδήµατος, εξασφάλιση
ασφαλών συντάξεων και βιώσιµων
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, προαγωγή
της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση
βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης
υψηλής ποιότητας· επίσης τόνισε ότι η
ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών
πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλες τις
δραστηριότητες που αποβλέπουν στους
τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το
Συµβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέµατα που

(3) Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την
ενίσχυση της συνεργασίας για τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της
κοινωνικής προστασίας2, υποστήριξε την
πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί
µηχανισµός ενισχυµένης συνεργασίας, που
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ενισχύουν τα συστήµατα κοινωνικής
προστασίας τους σύµφωνα µε τις εθνικές
τους προτεραιότητες. Επίσης, υπενθύµισε
την αρµοδιότητα των κρατών µελών για
την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση της
κοινωνικής προστασίας και υιοθέτησε τους
τέσσερις γενικούς στόχους, στα πλαίσια
της ευρύτερης πρόκλησης του
εκσυγχρονισµού των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας, όπως τους
προσδιόρισε η Επιτροπή, ήτοι: εξασφάλιση
οικονοµικά αποδοτικής εργασίας και
ασφαλούς εισοδήµατος, εξασφάλιση
ασφαλών συντάξεων και βιώσιµων
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, προαγωγή
της κοινωνικής ένταξης και εξασφάλιση
βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης
υψηλής ποιότητας για όλους· επίσης τόνισε
ότι η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών
πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλες τις
δραστηριότητες που αποβλέπουν στους
τέσσερις αυτούς στόχους. Τέλος, το
Συµβούλιο αναγνώρισε ότι τα θέµατα που
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έχουν σχέση µε τα οικονοµικά είναι κοινά
σε όλους τους στόχους.

έχουν σχέση µε τα οικονοµικά είναι κοινά
σε όλους τους στόχους.

__________________

__________________
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ΕΕ C 8, 12.1.2000, σ. 7.

ΕΕ C 8, 12.1.2000, σ. 7.

Τροπολογία 2
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
Σχέδιο του Συµβουλίου

Τροπολογία

(7) Στα συµπεράσµατα του Ιουνίου 2013,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε ότι η
κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να
ενισχυθεί. Ως πρώτο βήµα, είναι
σηµαντικό να παρακολουθείται καλύτερα
και να λαµβάνεται υπόψη η κοινωνική
κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς
εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως
χρησιµοποιώντας κατάλληλους
κοινωνικούς δείκτες και δείκτες
απασχόλησης στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Είναι επίσης
σηµαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος
συντονισµός της πολιτικής απασχόλησης
και της κοινωνικής πολιτικής, µε πλήρη
σεβασµό των εθνικών αρµοδιοτήτων.
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(7) Στα συµπεράσµατα του Ιουνίου 2013,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε ότι η
κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να
ενισχυθεί. Ως πρώτο βήµα, είναι
σηµαντικό να παρακολουθείται καλύτερα
και να λαµβάνεται υπόψη η κοινωνική
κατάσταση και η κατάσταση της αγοράς
εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως
χρησιµοποιώντας κατάλληλους
κοινωνικούς δείκτες και δείκτες
απασχόλησης στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Είναι επίσης
σηµαντικό να εξασφαλισθεί καλύτερος
συντονισµός της πολιτικής απασχόλησης
και της κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής,
µε πλήρη σεβασµό των εθνικών
αρµοδιοτήτων.
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