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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, η προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης και η διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας πρέπει να 
συνεκτιμώνται κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων 
της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν διάφορες δυνατότητες για την επίτευξη 
προόδου στους τομείς της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, οι 
δυνατότητες όμως αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως·

1. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κοινωνικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, παράλληλα με τη θέσπιση ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

2. ζητεί να ενισχυθεί η επιτήρηση των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις που διέπουν την επιτήρηση των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών·

3. ζητεί να καθιερωθούν πρότυπα αναφοράς για τους τομείς της πολιτικής απασχόλησης και 
της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα συμπληρώνουν τα δημοσιονομικά και 
μακροοικονομικά πρότυπα αναφοράς στο πλαίσιο των κανόνων δεσμευτικής εποπτείας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ζώνη του ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη εφαρμογή του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

4. τονίζει ότι η ύπαρξη εσωτερικών ανισορροπιών και η επιδείνωσή τους καθιστούν 
απαραίτητη τη θέσπιση αυτόματων σταθεροποιητών σε επίπεδο ΕΕ ή στο επίπεδο της 
ζώνης του ευρώ, όπως π.χ. εγγύηση για τους νέους ή ελάχιστο επίδομα ανεργίας·

5. σημειώνει ότι ούτε ο οδικός χάρτης «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση» αλλά ούτε και η ενδιάμεση έκθεση που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Van Rompuy περιέχουν αναφορά στην πολιτική απασχόλησης και στην κοινωνική 
πολιτική· απευθύνει, ως εκ τούτου, εκ νέου έκκληση για ένα Κοινωνικό Σύμφωνο, όπως 
περιγράφεται στην έκθεση που ενεκρίθη από την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής στις 15 Οκτωβρίου 2012, μαζί με συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με την έκθεση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας με τίτλο «Προς μια ουσιαστική 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση»·

6. τονίζει ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των διατάξεων που διέπουν την 
κοινωνική πολιτική και εκείνων που διέπουν την οικονομική πολιτική σύμφωνα με το 
άρθρο 121 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 148 της ΣΛΕΕ·

7. καλεί την Επιτροπή να επιμείνει στην υποβολή εθνικών σχεδίων απασχόλησης από τα 
κράτη μέλη ως μέρους των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεών τους·
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8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου 
μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και με τη συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των 
πολιτών·

9. καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που αδικαιολόγητες μειονότητες παρεμποδίζουν την 
επίτευξη της αναγκαίας προόδου, να επεκτείνουν την αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας 
και στην κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης.


