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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στις 26 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση «Ευρώπη 2020»1 η οποία, βασιζόμενη στον μεγαλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, θα εστιαστεί σε νευραλγικούς τομείς στους οποίους απαιτείται 
δράση ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να 
καθοριστούν οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ, οι οποίοι αποτελούν τους κοινούς στόχους που 
θα καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών και της Ένωσης.  

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τις οικονομικές 
τους πολιτικές και την προώθηση της απασχόλησης ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τις 
συντονίζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Σε δύο χωριστά άρθρα προβλέπει ότι το 
Συμβούλιο θεσπίζει γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (άρθρο 121) και 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (άρθρο 148), ενώ διευκρινίζεται ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να συνάδουν προς τους γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη νομική βάση, οι κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση και τις οικονομικές πολιτικές παρουσιάζονται ως δύο χωριστά 
— αλλά εγγενώς αλληλένδετα— νομικά μέσα:  

– μία σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης - Μέρος Ι των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020· 

– μία απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών - Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων 
γραμμών για την Ευρώπη 2020.  

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται από τα προαναφερθέντα νομικά μέσα 
αποτελούν από κοινού τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 
στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 
εκδόθηκαν στις 21 Οκτωβρίου 2010 και, όπως προβλέπεται στην απόφαση έκδοσής τους, 
πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες έως το 2014, ώστε να εξασφαλιστεί η εστίαση στην 
υλοποίηση. 

Οι συνολικοί στόχοι και προτεραιότητες που έχουν διατυπωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης εξακολουθούν να ισχύουν. Βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 2, η ισχύς τους για το 2013 πρέπει να επιβεβαιωθεί με απόφαση του 
Συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των 
Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Απασχόλησης. 

                                                 
1 COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010. 
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

α.α. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΕ L308 της 24.11.2010, σ. 46. 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
148 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,  

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,  

Έχοντας υπόψη η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών4,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Το άρθρο 145 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής 
για την απασχόληση, και, ειδικότερα, για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου, 
εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού και αγοράς εργασίας 
ανταποκρινόμενης στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτύχουν τους 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(2) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που πρότεινε η Επιτροπή δίνει στην Ένωση τη 
δυνατότητα να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνοδευόμενη από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους 
που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
θέσεις εκκίνησής τους και τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τις θέσεις και τις 
ιδιαιτερότητες της Ένωσης. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έχει τον 
κορυφαίο ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων της απασχόλησης και της 
αγοράς εργασίας της νέας στρατηγικής.  

                                                 
2 ΕΕ C της …, σ. . 
3 ΕΕ C της …, σ. . 
4 ΕΕ C της …, σ. . 
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(3) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές συνάδουν με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα 
κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και 
για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτησή 
τους και την εναρμόνισή τους με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για 
όλες τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν από το 
Συμβούλιο στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με τις ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις που απευθύνονται προς τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της ιδίας Συνθήκης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 
θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για την κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση, που διαβιβάζεται ετησίως από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

(4) Η εξέταση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών που 
περιέχεται στο σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στους τομείς 
προτεραιότητας: αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας, ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των 
θέσεων εργασίας και της διά βίου μάθησης, βελτίωση των επιδόσεων των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της 
συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας. 

(5) Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που εγκρίθηκαν το 2010 πρέπει να 
παραμείνουν αμετάβλητες έως το 2014, ώστε να εξασφαλιστεί η εστίαση στην 
εφαρμογή. Κατά τα έτη που μεσολαβούν έως το τέλος του 2014 η επικαιροποίησή 
τους πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη. 

(6) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για 
την απασχόληση, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, για τις 
κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών5 διατηρούνται για 
το 2013 και λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την απασχόληση. 

                                                 
5 Απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, για τις κατευθυντήριες γραμμές 

των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46). 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συμβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 


