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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την ταυτόχρονη δημοσίευση των οδικών χαρτών με τους οποίους 

ξεκινά η αναθεώρηση των κανονισμών σχετικά με τη σύσταση των τριών τριμερών 

οργανισμών της Ένωσης, CEDEFOP, EU-OSHA και Eurofound· τονίζει ότι στο πλαίσιο 

των αναθεωρήσεων θα πρέπει να διαφυλαχθεί τόσο ο κεντρικός ρόλος αυτών των 

οργανισμών που έχουν ιδιαίτερα καλή φήμη όσο και ο τριμερής χαρακτήρας τους, με την 

εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εθνικών αρχών, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργοδοτών στη διοίκηση και τη λειτουργία τους·  

2. επαναβεβαιώνει ότι με τη βοήθεια της συζήτησης σχετικά με τα σχέδια ετήσιων 

προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες 

επιτροπές εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν τις 

πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες, όμως τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης του 

κύκλου του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη στρατηγική ΕΕ 2020, προκειμένου να είναι 

δυνατή η πλήρης παρακολούθηση και η υποβολή ολοκληρωμένων εκθέσεων σχετικά με 

τις επιδόσεις κάθε οργανισμού στο πλαίσιο της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής ΕΕ 2020· 

3. αναγνωρίζει ότι η μείωση του προσωπικού υλοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία και 

αντιτίθεται σε περαιτέρω μειώσεις οι οποίες θα περιόριζαν την ικανότητα των 

οργανισμών να ασκούν την εντολή τους· 

4. αναγνωρίζει την καλή πρακτική της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών στους τομείς 

των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, η οποία μεγιστοποιεί τις συνέργειες και τη 

συνεργασία και ενισχύει τη συμπληρωματικότητα· χαιρετίζει επίσης και ενθαρρύνει τη 

συνέχιση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών· 

τονίζει, ωστόσο, ότι είναι δυνατή η εξεύρεση περισσότερων συνεργειών με σκοπό να 

εξασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα· 

5. εκτιμά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει και την πρόοδο που έχουν επιτύχει η 

Επιτροπή και οι οργανισμοί κατά την εκτέλεση του οδικού χάρτη· φρονεί ότι με αυτόν 

τον τρόπο θα εξασφαλιστούν πιο ισόρροπη διακυβέρνηση, υψηλότερος βαθμός 

αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας και περισσότερη συνοχή· 

6. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή σε 

διαβούλευση με τους οργανισμούς σχετικά με τη θέσπιση δεικτών με στόχο την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου των διευθυντών των οργανισμών, καθώς και 

τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπόνησε η Επιτροπή για την έγκριση των εκτελεστικών 

κανόνων των οργανισμών σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων σταδιοδρομίας· 

αναμένει ότι θα εξασφαλίσουν περαιτέρω απλούστευση όσον αφορά την εξοικονόμηση 

χρόνου και πόρων· 

7. εφιστά καταρχήν την προσοχή στη σπουδαιότητα των κοινωνικών πτυχών της συμφωνίας 
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για την έδρα των οργανισμών με τις χώρες υποδοχής τους, όπως είναι η προβλεψιμότητα 

των κοινωνικών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού (δίδακτρα, 

θέματα σχετικά με το καθεστώς, κ.λπ.)· παροτρύνει, για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη 

υποδοχής που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τέτοια συμφωνία να το πράξουν το 

συντομότερο δυνατό. 
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