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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με μία τριμερή κοινωνική 
σύνοδο κορυφής για τη μεγέθυνση και την απασχόληση 
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2013)0740),

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

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

1. καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις εξής τροποποιήσεις:

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

Τροποποίηση 1

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Η τριμερής σύνοδος κορυφής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση έχει ως 
καθήκον να εξασφαλίζει –τηρώντας τη 
Συνθήκη και σεβόμενη τις αρμοδιότητες 
των οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης– τη συνεχή συνεννόηση μεταξύ 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των 
κοινωνικών εταίρων. Επιτρέπει στους 
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο να συμβάλουν, στο πλαίσιο του 
κοινωνικού τους διαλόγου, στις διάφορες 
συνιστώσες της αναπτυξιακής στρατηγικής 
της Ένωσης για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Για τον σκοπό αυτό, η 
τριμερής σύνοδος κορυφής βασίζεται στις 
εργασίες και τις συζητήσεις μεταξύ του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και των 
κοινωνικών εταίρων, οι οποίες έχουν 

Η τριμερής σύνοδος κορυφής για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση έχει ως 
καθήκον να εξασφαλίζει –τηρώντας τη 
Συνθήκη και σεβόμενη τις αρμοδιότητες 
των οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης– τη συνεχή συνεννόηση μεταξύ 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και τον 
συντονισμό των στρατηγικών τους όσον 
αφορά την ανάπτυξη, ένα υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης, την κοινωνική 
ενσωμάτωση και προστασία καθώς και 
την παιδεία, την επιμόρφωση και την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο να συμβάλουν, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού τους διαλόγου, 
στις διάφορες συνιστώσες της 
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διεξαχθεί στα διάφορα φόρουμ 
συνεννόησης σχετικά με τα οικονομικά και 
κοινωνικά θέματα και τα προβλήματα της 
απασχόλησης.

αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για 
τον σκοπό αυτό, η τριμερής σύνοδος 
κορυφής βασίζεται στις εργασίες και τις 
συζητήσεις μεταξύ του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων, οι 
οποίες έχουν διεξαχθεί στα διάφορα 
φόρουμ συνεννόησης σχετικά με τα 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα και τα 
προβλήματα της απασχόλησης.

Or. en

Τροποποίηση 2

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

3. Κάθε αντιπροσωπεία αποτελείται από 
αντιπροσώπους ευρωπαϊκών 
διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού 
χαρακτήρα ή ειδικότερου χαρακτήρα που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα του 
επιβλέποντος και του διοικητικού 
προσωπικού και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Κάθε αντιπροσωπεία αποτελείται από 
αντιπροσώπους ευρωπαϊκών 
διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού 
χαρακτήρα ή ειδικότερου χαρακτήρα που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα του 
επιβλέποντος και του διοικητικού 
προσωπικού και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο τεχνικός συντονισμός της 
αντιπροσωπείας των εργαζομένων 
αναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES), και 
της αντιπροσωπείας των εργοδοτών από τη 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE). Η 
CES και η BUSINESSEUROPE 
εξασφαλίζουν ότι, στις εισηγήσεις τους, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνώμες 
που έχουν εκφραστεί από το σύνολο των 
ειδικών και τομεακών οργανώσεων και 
περιλαμβάνουν στις αντιπροσωπείες τους, 
κατά περίπτωση, εκπροσώπους ορισμένων 
από αυτές.

Ο τεχνικός συντονισμός της 
αντιπροσωπείας των εργαζομένων 
αναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES), και 
της αντιπροσωπείας των εργοδοτών από τη 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE). Η 
CES και η BUSINESSEUROPE
εξασφαλίζουν ότι, στις εισηγήσεις τους, 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι γνώμες 
που έχουν εκφραστεί από το σύνολο των 
ειδικών και τομεακών οργανώσεων και 
περιλαμβάνουν στις αντιπροσωπείες τους, 
κατά περίπτωση, εκπροσώπους ορισμένων 
από αυτές με το δικαίωμα να λαμβάνουν 
τον λόγο.
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Τροποποίηση 3

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

1. Την ημερήσια διάταξη της τριμερούς 
κοινωνικής συνόδου κορυφής καθορίζουν 
από κοινού το Συμβούλιο, η Επιτροπή και 
οι διεπαγγελματικές οργανώσεις 
εργαζομένων και εργοδοτών που 
συμμετέχουν στις εργασίες της συνόδου 
κορυφής. Για τον σκοπό αυτό, οι 
προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται μεταξύ των υπηρεσιών 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ETUC 
και της BUSINESSEUROPE.

1. Την ημερήσια διάταξη της τριμερούς 
κοινωνικής συνόδου κορυφής καθορίζουν 
από κοινού και ισότιμα, το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή και οι διεπαγγελματικές 
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
που συμμετέχουν στις εργασίες της 
συνόδου κορυφής. Για τον σκοπό αυτό, οι 
προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται μεταξύ των υπηρεσιών 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ETUC 
και της BUSINESSEUROPE.

Or. en

Τροποποίηση 4

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

1. Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται πριν 
από τις αντίστοιχες εαρινές και 
φθινοπωρινές συνόδους του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

1. Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται πριν 
από τις αντίστοιχες εαρινές και 
φθινοπωρινές συνόδους του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, και το αποτέλεσμα της 
Διάσκεψης Κορυφής παρουσιάζεται για 
λήψη απόφασης στο επόμενο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο.

Or. en
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2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


