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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που βασίζονται στο άρθρο 148 της ΣΛΕΕ 
παρέχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την απασχόληση και τα μέτρα για την αγορά 
εργασίας που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Ευρώπη 2020,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση, η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές 
αποτελούν σημαντικό τμήμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
στο πλαίσιο τόσο της μακροοικονομικής εποπτείας όσο και της θεματικής εποπτείας για 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της 
απασχόλησης, και των κοινωνικών και των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, και ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί στοχεύοντας ιδιαίτερα στη 
δημοκρατική λογοδοσία, την ιδιοκτησία και τη νομιμότητα,

1. θεωρεί ότι η Ευρώπη 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως πλαίσιο για μια ενισχυμένη 
οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν μια 
κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις προκλήσεις, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση 
των θεμάτων απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη· εκφράζει 
τη λύπη του, εν τούτοις, για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει 
σε αυτή τη διαδικασία κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο·

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την παροχή πολιτικών κατευθύνσεων στα 
κράτη μέλη, να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου 
στον τομέα των μισθών και των συντάξεων καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 153, 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ να σέβονται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των 
κοινωνικών εταίρων σε αυτούς τους τομείς·

3. δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και του ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς και των πτυχών που αφορούν την 
απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, διατηρώντας τα επίκαιρα στην πολιτική ατζέντα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

4. δηλώνει, περαιτέρω, την πρόθεσή του να εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με την 
απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της Ευρώπης 2020 με συγκεκριμένο ψήφισμα 
που θα εγκριθεί ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

5. δηλώνει έτοιμο να δεσμευτεί σε ένα τακτικό πολιτικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων 
με τους ενδιαφερομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και 
των ΜΚΟ, για τις πτυχές που αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα στο 
πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και του ευρωπαϊκού εξαμήνου και σε αυτό το πλαίσιο:
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α) καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια επισκόπηση 
ανάπτυξης, και το σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, την πρόταση 
για τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οποιαδήποτε 
πρόταση ειδικών συστάσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 148, παράγραφος 4 της 
ΣΛΕΕ,

β) προτρέπει την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) να δημοσιοποιήσει τα 
αποτελέσματα της έρευνάς της για την απασχόληση με την αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

γ) καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τις κοινωνικές ΜΚΟ και άλλους φορείς να 
συμμετέχουν σε μία τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο, κυρίως όσον 
αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής 
πολιτικής, και την πρόοδο προς την επίτευξη των σχετικών στόχων της ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των δράσεων 
στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης, ιδιαίτερα στους τομείς που 
υπογραμμίζονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μίας αμοιβαία ενισχυόμενης
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοικονομικών και των μακροοικονομικών πολιτικών 
αφενός, και της πολιτικής για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική αφετέρου, 
δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των γενικών στόχων 
της Ευρώπης 2020·

8. δεσμεύεται να εξετάζει εμπεριστατωμένα, μεταξύ άλλων και στις συζητήσεις για το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο, τις επιπτώσεις της κοινωνικής κατάστασης και της απασχόλησης 
στη μακροοικονομική κατάσταση και το αντίστροφο.


