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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

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

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0430),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 149 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0177/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
EPSCO αναγνώρισε ότι η μεγαλύτερη και 
πιο στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ των 
ΔΥΑ θα συμβάλει στη βελτίωση της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών και ζήτησε 
την κατάρτιση αναλυτικής πρότασης 
σχετικά με μια πρωτοβουλία «συγκριτικής 
μάθησης»

(5) Η μεγαλύτερη και πιο στοχοθετημένη
συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ θα συμβάλει 
στη βελτίωση της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών και θα πρέπει να ζητηθεί η
κατάρτιση αναλυτικής πρότασης σχετικά 
με μια πρωτοβουλία «συγκριτικής 
μάθησης»
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Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο ΔΥΑ που θεσπίζεται βάσει 
της παρούσας απόφασης πρέπει να 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 
επιτροπή απασχόλησης, βάσει του άρθρου 
150 της ΣΛΕΕ, και να συμβάλει στο έργο 
της παρέχοντας τεκμηριωμένα στοιχεία και 
εκθέσεις για την εφαρμογή της πολιτικής.
Η διαβίβαση στοιχείων από το δίκτυο 
των ΔΥΑ στο Συμβούλιο θα γίνεται μέσω 
της επιτροπής απασχόλησης. Ειδικότερα, 
ο συνδυασμός των γνώσεων του δικτύου 
των ΔΥΑ όσον αφορά τις πτυχές των 
πολιτικών απασχόλησης και η συγκριτική 
ανάλυση των ΔΥΑ μπορούν να 
χρησιμεύσουν στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και 
ενωσιακό επίπεδο, για την αξιολόγηση και 
τον σχεδιασμό των πολιτικών 
απασχόλησης.

(6) Το δίκτυο ΔΥΑ που θεσπίζεται βάσει 
της παρούσας απόφασης πρέπει να 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 
επιτροπή απασχόλησης, βάσει του άρθρου 
150 της ΣΛΕΕ, κυρίως οι αντίστοιχες 
γραμματείες τους, και να συμβάλει στο 
έργο της παρέχοντας τεκμηριωμένα 
στοιχεία και εκθέσεις για την εφαρμογή 
της πολιτικής. Η Επιτροπή Απασχόλησης 
θα διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά, ως έχουν,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο ενδεχομένως συνοδευμένα από 
σχόλια. Ειδικότερα, ο συνδυασμός των 
γνώσεων του δικτύου των ΔΥΑ όσον 
αφορά τις πτυχές των πολιτικών 
απασχόλησης και η συγκριτική ανάλυση 
των ΔΥΑ μπορούν να χρησιμεύσουν στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τόσο σε 
εθνικό όσο και ενωσιακό επίπεδο, για την 
αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των 
πολιτικών απασχόλησης. Η Επιτροπή 
Απασχόλησης ενημερώνει επίσης το 
δίκτυο των ΔΥΑ για τις δραστηριότητές 
της.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι διαδικασίες των δημόσιων 
πολιτικών αποτελούνται από μια φάση 
σχεδιασμού και μια φάση υλοποίησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως τελικοί 
συννομοθέτες θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη και τις δύο αυτές προοπτικές. Ενώ 
η Επιτροπή Απασχόλησης καλύπτει τη 
φάση σχεδιασμού, το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
πρέπει να ασχοληθεί με την φάση 
υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών 
στον τομέα της απασχόλησης. Η 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
της Επιτροπής Απασχόλησης και του 
δικτύου των ΔΥΑ είναι ζωτικής σημασίας 
στο πλαίσιο αυτό. Ναι μεν, η Επιτροπή
Απασχόλησης θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να σχολιάζει τα στοιχεία του 
δικτύου, δεν θα πρέπει να της επιτρέπεται 
να το τροποποιεί. Κατά τον αυτό τρόπο, 
δεν θα πρέπει να υφίσταται μηχανισμός 
έγκρισης από την Επιτροπή 
Απασχόλησης όσον αφορά τις εκθέσεις ή
τα ετήσια προγράμματα εργασίας.  Όμως, 
οι γραμματείες αυτών των δύο οργάνων 
θα πρέπει να συνεργάζονται στενά.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λόγω της πληθώρας μοντέλων ΔΥΑ, 
των καθηκόντων τους και των μορφών των 
υπηρεσιών που παρέχουν, εναπόκειται σε 
κάθε κράτος μέλος να ορίσει μεταξύ των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών των 
οικείων δημόσιων υπηρεσιών 

(10) Λόγω της πληθώρας μοντέλων ΔΥΑ, 
των καθηκόντων τους και των μορφών των 
υπηρεσιών που παρέχουν, εναπόκειται σε 
κάθε κράτος μέλος να ορίσει τακτικό 
μέλος και ένα ή περισσότερα 
αναπληρωματικά μέλη μεταξύ των 
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απασχόλησης ένα μέλος στο διοικητικό 
συμβούλιο του δικτύου των ΔΥΑ.
Ανάλογα με την περίπτωση, το μέλος θα
πρέπει να εκπροσωπεί στο διοικητικό 
συμβούλιο τις υπόλοιπες δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης του οικείου 
κράτους μέλους. Τα διορισμένα μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν 
αποφάσεις εξ ονόματος του οργανισμού 
στον οποίο υπάγονται. Για να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ΔΥΑ 
στις εργασίες του δικτύου, οι 
δραστηριότητες πρέπει να είναι ανοιχτές 
σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής.

ανώτερων διοικητικών στελεχών των 
οικείων δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης στο διοικητικό συμβούλιο 
του δικτύου των ΔΥΑ. Ανάλογα με την 
περίπτωση, το μέλος αυτό και/ή τα 
αναπληρωματικά μέλη θα εκπροσωπούν
στο διοικητικό συμβούλιο τις υπόλοιπες 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης του 
οικείου κράτους μέλους. Τα διορισμένα
μέλη θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν 
αποφάσεις εξ ονόματος του οργανισμού 
στον οποίο υπάγονται. Για να 
εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ΔΥΑ 
στις εργασίες του δικτύου, οι 
δραστηριότητες πρέπει να είναι ανοιχτές 
σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στις 16 Ιανουαρίου 2013, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα σχετικά τη θέσπιση εγγυήσεων 
για τη νεολαία, το οποίο θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση κάθε 
νέου νομοθετικού κειμένου που έχει 
επίπτωση στην αγορά εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία Θέμα
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ισχύει ο ακόλουθος ορισμός: «συγκριτική 
μάθηση» σημαίνει τη δημιουργία ενός 
συστηματικού και ολοκληρωμένου 
συνδέσμου μεταξύ των δραστηριοτήτων 
σύγκρισης και της αμοιβαίας μάθησης, 
δηλαδή την αναγνώριση των καλών 
αποδόσεων στους βασικούς τομείς 
δραστηριότητας, μέσω σύγκρισης που θα 
βασίζεται σε δείκτες, την αναγνώριση 
καλών πρακτικών και την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
μέσω της διαδικασίας μάθησης·

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
(ΔΥΑ), εφεξής καλούμενο «το δίκτυο» —
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το 
δίκτυο θα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που 
ορίζονται στο άρθρο 3.

Δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
(ΔΥΑ), εφεξής καλούμενο «το δίκτυο» —
για την περίοδο από την 1η ήμερα μετά τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Το δίκτυο θα αναλάβει 
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τις πρωτοβουλίες που ορίζονται στο άρθρο 
3.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι κοινωνικοί εταίροι·

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) οι εθνικές διοικήσεις επιθεώρησης 
εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην εφαρμογή της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και των κύριων 

α) στην εφαρμογή των πολιτικών της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 
απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και 
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στόχων της, ιδίως εκείνων που αφορούν 
θέματα απασχόλησης·

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και των 
κύριων στόχων της, ιδίως εκείνων που 
αφορούν θέματα απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στην καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι νέοι 
πολίτες της Ένωσης και νόμιμα 
διαμένοντες ηλικίας έως 25 ετών, καθώς 
και οι πρόσφατοι απόφοιτοι κάτω των 30 
ετών θα λάβουν ποιοτική προσφορά 
απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση ή 
μαθητεία εντός 4 μηνών από τη στιγμή 
που μένουν άνεργοι ή αποχωρούν από την 
επίσημη εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) στην προώθηση μόνιμης 
απασχόλησης·

Or. fr
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) στην αντιστοιχία των ικανοτήτων με 
τις ανάγκες των εργαζομένων και των 
εργοδοτών·

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην αυξανόμενη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα·

δ) στην αυξανόμενη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα, χωρίς 
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των 
εργαζομένων, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις 

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής μάθησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις 
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των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό τη 
δημιουργία ενός μέσου πρόσφορου για 
θέματα αμοιβαίας μάθησης. Πρέπει επίσης 
να συμμετάσχει ενεργητικά στην 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με 
την ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και 
πρακτικών.

των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό τη 
δημιουργία ενός μέσου πρόσφορου για 
θέματα αμοιβαίας μάθησης. Πρέπει επίσης 
να συμμετάσχει ενεργητικά στην 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με 
την ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και 
πρακτικών.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συντάσσει εκθέσεις στον τομέα της 
απασχόλησης, είτε κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής είτε εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας.

δ) συντάσσει εκθέσεις στον τομέα της 
απασχόλησης, είτε κατόπιν αιτήματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου ή της Επιτροπής είτε εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) αξιολογεί την επίπτωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας στην 
κινητικότητα των εργαζομένων της 
Ένωσης στις αγορές εργασίας των 
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κρατών μελών· 

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δίκτυο συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα 
μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων πάροχων 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της 
συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δεδομένων.

Το δίκτυο συνεργάζεται με ενδιαφερόμενα 
μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων πάροχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των γραφείων 
εύρεσης προσωρινής εργασίας, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων η 
αποστολές έχουν σχέση με την 
απασχόληση, ενδεχομένως τις τοπικές 
αρχές και το ευρωπαϊκό δίκτυο για την 
πολιτική του δια βίου προσανατολισμού,
μέσω της συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δίκτυο διοικείται από ένα διοικητικό 
συμβούλιο στο οποίο κάθε κράτος μέλος 
ορίζει ένα τακτικό και ένα
αναπληρωματικό μέλος από τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη των οικείων δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης. Η Επιτροπή 

Το δίκτυο διοικείται από ένα διοικητικό 
συμβούλιο στο οποίο κάθε κράτος μέλος 
ορίζει ένα τακτικό και ένα ή περισσότερα 
αναπληρωματικά μέλη από τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη των οικείων δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, τηρουμένου του 
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ορίζει ένα τακτικό και ένα 
αναπληρωματικό μέλος για το διοικητικό 
συμβούλιο. Αναπληρωματικά μέλη 
αντικαθιστούν τα μέλη, όποτε είναι 
αναγκαίο.

βαθμού συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων για 
τις πολιτικές απασχόλησης στο κράτος 
μέλος. Η Επιτροπή ορίζει ένα τακτικό και 
ένα αναπληρωματικό μέλος για το 
διοικητικό συμβούλιο. Αναπληρωματικά 
μέλη αντικαθιστούν τα μέλη, όποτε είναι 
αναγκαίο.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του με ομοφωνία, 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
τρόπους λήψης αποφάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου, τις διατάξεις 
σχετικά με τον διορισμό και την διάρκεια 
της θητείας του προέδρου και των 
αντιπροέδρων του δικτύου. Το Συμβούλιο 
εκδίδει με πλειοψηφία το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του που 
περιλαμβάνει τη συγκρότηση ομάδων 
εργασίας και τις γλωσσικές ρυθμίσεις για 
τις συνεδριάσεις του δικτύου, καθώς και 
την προς δημοσίευση ετήσια έκθεση του 
δικτύου.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του με ομοφωνία, 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
τρόπους λήψης αποφάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου, τις διατάξεις 
σχετικά με τον διορισμό και την διάρκεια 
της θητείας του προέδρου και των 
αντιπροέδρων του δικτύου. Το Συμβούλιο 
εκδίδει με πλειοψηφία το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του που 
περιλαμβάνει τη συγκρότηση ομάδων 
εργασίας και τις γλωσσικές ρυθμίσεις για 
τις συνεδριάσεις του δικτύου, καθώς και 
την προς δημοσίευση ετήσια έκθεση του 
δικτύου, και την διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συνολικό ποσό πόρων για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
υπολογίζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία και τις ετήσιες 
πιστώσεις που εγκρίνονται από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εντός των ορίων του δημοσιονομικού 
πλαισίου.

Το συνολικό ποσό πόρων για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
υπολογίζεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για την
απασχόληση και την καινοτομία και τις 
ετήσιες πιστώσεις που εγκρίνονται από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εντός των ορίων του δημοσιονομικού 
πλαισίου.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση γενικού πλαισίου Έγκριση τεχνικού πλαισίου

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 8, όσον αφορά ένα γενικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης 
και αμοιβαίας μάθησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, 
των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών 
δεικτών για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των ΔΥΑ, των μέσων μάθησης 
του ολοκληρωμένου προγράμματος 
αμοιβαίας μάθησης και των όρων 
συμμετοχής στις εν λόγω πρωτοβουλίες.

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατόπιν 
διαβούλευσης με το δίκτυο των ΔΥΑ,
σύμφωνα με το άρθρο 8, όσον αφορά ένα 
γενικό πλαίσιο για την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης 
και αμοιβαίας μάθησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, 
των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών 
δεικτών για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των ΔΥΑ, των μέσων μάθησης 
του ολοκληρωμένου προγράμματος 
αμοιβαίας μάθησης και των όρων 
συμμετοχής στις εν λόγω πρωτοβουλίες.

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
τίθενται σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 
Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 
τίθενται σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 
Συμβούλιο, εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά τρεις μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr
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Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.
Ειδικότερα, στην έκθεση αξιολογείται ο 
βαθμός στον οποίο έχει συμβάλει το 
δίκτυο στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2 και αν έχει 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.
Ειδικότερα, στην έκθεση αξιολογείται ο 
βαθμός στον οποίο έχει συμβάλει το 
δίκτυο στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2 και αν έχει 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του.
Ενδεχομένως, η Επιτροπή υποβάλει 
πρόταση αναθεώρησης της παρούσας 
απόφασης.

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που τη συνοδεύει, αλλά επίσης του 
γεγονότος της μετατροπής των εθνικών αγορών απασχόλησης λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων ή των μεταβαλλόμενων αναγκών σε εργατικό δυναμικό ή της μεταμόρφωση των 
σταδιοδρομιών (κινητικότητα μεταξύ τομέων ή γεωγραφική κινητικότητα, διακοπή και 
επανάληψη της σταδιοδρομίας), τα καθήκοντα και οι τρόποι λειτουργίας των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης έχουν αλλάξει.

Με τη δέσμευση των κρατών μελών για καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 
τους και των πολιτικών απασχόλησης εντός της Ένωσης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα 
διαθέσιμα εργαλεία ώστε η Ένωση να συνοδεύσει την εν λόγω μετατροπή.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, παραδείγματος χάρη, τα κράτη μέλη συγκρίνουν τους 
προσανατολισμούς τους όσον αφορά τις δημόσιες πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης, 
κυρίως από δημοσιονομικής άποψης, ώστε να καθορίσουν ποιες είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένες σε ποιο κράτος μέλος, βάσει της οικονομικής του κατάστασης καθώς  και 
αυτής των άλλων, ώστε να επιτύχουν τον ποσοτικοποιημένο στόχο της στρατηγικής ΕΕ 2020 
(70% απασχόληση για τον πληθυσμό με ηλικία από 20 έως 64 έτη).

Αλλά πέραν της στρατηγική επιλογής μιας δημόσιας πολιτικής στη θέση μιας άλλης, ένα 
ουσιώδες στοιχείο της αποτελεσματικότητάς της είναι η σωστή εφαρμογή της, και στο στάδιο 
αυτό παρεμβαίνουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Ο εισηγητής χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επισημοποιήσει ένα δίκτυο που προϋπήρχε εκπροσώπων των εν λόγω εθνικών 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, ώστε οι τελευταίες να μπορέσουν να συγκρίνουν με 
βάση ακριβή αριθμητικά στοιχεία, την αποτελεσματικότητα των μέτρων στην αγορά 
εργασίας, μέτρα που τους έχουν ανατεθεί να υλοποιήσουν στα κράτη μέλη τους.

Σε συνέχεια αυτής της σύγκρισης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ενός ή άλλου 
μέτρου μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν αντικειμενικής αξιολόγησης και να 
ενσωματωθούν από τα διάφορα μέλη για τη συνέχεια των αποστολών τους.

Για τον εισηγητή, η εν λόγω συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 με την προσθήκη στους στόχους, της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την προώθηση της μόνιμης απασχόλησης ή 
την καταπολέμηση του κοινωνικού νταμπιγκ·

 με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών υπηρεσιών 
απασχόλησης·

 με το σεβασμό της οργάνωσης των αρμοδιοτήτων στα διάφορα κράτη μέλη.

Πέρα από τα εν λόγω βασικά στοιχεία, σε πλέον τεχνικό επίπεδο ο εισηγητής δεν πιστεύει ότι 
η έγκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί εγκαίρως ώστε το εν λόγω εργαλείο να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά την 1η Ιανουαρίου 2014, αλλά δεσμεύεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
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έγκρισή του. Εξάλλου, θα τροποποιήσει όλα τα στοιχεία του κειμένου ώστε να παραμείνει 
συνεπής με τις άλλες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις νομικές ή τις δημοσιονομικές βάσεις 
(PSCI/EASI).


