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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 Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020
(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0193),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C7-0000/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής [...] (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο293 παράγραφος 2 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. εκφράζει εκ νέου τη διαρκή του έκκληση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
διασφαλίσουν ότι δίδεται επαρκής χρόνος στο Κοινοβούλιο, και σε κάθε περίπτωση όχι 
λιγότερο από πέντε μήνες, για να εκπληρώσει το γνωμοδοτικό του ρόλο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 148, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας 
και με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη που προωθεί την 
απασχόληση.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών «στρατηγικών 
εξόδου» από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών «στρατηγικών 
εξόδου» από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν, όταν εξασφαλιστεί η 
ανάκαμψη,  και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
θα πρέπει να είναι στρατηγική εξόδου 
από την οικονομική κρίση για να 
αποτραπεί ενδεχόμενη νέα οικονομική και 
κοινωνική κατάρρευση και να τονωθούν 
οι οικονομίες μας μεσοπρόθεσμα.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
«διατηρήσιμης ανάπτυξης». Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία 
«πράσινων» θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
«διατηρήσιμης ανάπτυξης». Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
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την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας, την ίση 
μεταχείριση των φύλων και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, των 
διακρίσεων, της διαρθρωτικής ανεργίας 
και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και 
ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο το στόχου της 
ανάπτυξης  «χωρίς αποκλεισμούς» τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής, να ορίσουν 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για νέες 
μορφές εργασίας δίνοντας προσοχή τόσο 
στη εξασφάλιση ευέλικτων τρόπων 
απασχόλησης όσο και στην επαρκή 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
η συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη στον 
οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό 
τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τη στρατηγική για την 
Ευρώπη 2020, και ιδίως τις εργασιακές 
και κοινωνικές πτυχές της, κατά τον 
προγραμματισμό και την χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων τους λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών. Οι ενδιαφερόμενοι 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, τα κοινοβουλευτικά σώματα και 
οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά 
κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων αυτών.
Τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα, 
ακολουθούν οι κατάλληλοι επί μέρους 
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στόχοι και δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών 
συνεπειών και αποτελεσμάτων όπως και 
εθνικών στόχων, δεικτών και πινάκων 
αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους 
στόχους και δείκτες, μαζί με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και 
συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα 
τις οποίες λαμβάνουν από  το Συμβούλιο.
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά την 
απασχόληση και τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν 
από αντίστοιχα εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα.
Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών του παραρτήματος, τα κράτη 
μέλη ακολουθούν τη δομή που θα 
συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και 
περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
σαφήνεια, τη διαφάνεια και την 
συγκρισιμότητα ανάμεσα στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και 
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας στο 75% 
του εργατικού δυναμικού

Or. de
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς 
τους στόχους ώστε, μέχρι το 2020, το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και 
των ανδρών να φθάσει σε 75%, ιδίως με 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, 
και με την καλύτερη ενσωμάτωση των 
νόμιμων μεταναστών. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν εκτός αυτού τους εθνικούς 
τους στόχους έτσι, ώστε το ποσοστό των 
ανδρών και γυναικών από 20 έως 24 ετών 
που καταρτίζονται ή απασχολούνται να 
αυξηθεί στο 90%.

Or. de

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 7 του κειμένου της Επιτροπής 
τοποθετείται, στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, πριν από την πρώτη παράγραφο και 

τροποποιείται) 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές 
τους για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, 
της αεργίας και της άνισης μεταχείρισης 
των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
προωθήσουν την ανάπτυξη, ώστε να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να 
αυξήσουν το δυναμικό της οικονομίας για 
καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να 
απαλλάξουν τον κλάδο από τα διοικητικά 
και μη δασμολογικά εμπόδια. Για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών 
και των νέων στην αγορά εργασίας πρέπει 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
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της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για 
την τόνωση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα 
και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία. 

επαρκείς υπηρεσίες μέριμνας των 
παιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να τεθεί 
στη διάθεση κάθε παιδιού προσχολικής 
ηλικίας μία θέση σε παιδικό σταθμό και 
σε κάθε νέο -σε στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, μετά από την 
περάτωση της σχολικής εκπαίδευσης- μια 
θέση εργασίας, κατάρτισης ή 
επιμόρφωσης μέσα σε διάστημα έξι 
μηνών.

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό 
της αγοράς με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση 
των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης 
ακόμη και για όσους εργάζονται με 
σταθερές συμβάσεις και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν 
και να είναι ανοικτές για όλους, 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν το 
ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση 
με μέτρα για την ενεργοποίηση, ιδίως των 
λιγότερο ειδικευμένων ατόμων, μέσω 
υπηρεσιών συμβουλευτικής, της 
εκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων που στρέφονται προς τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και μέσω 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για 
ανθρώπους με αναπηρία και ανθρώπους 
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. 
Εκτός αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αυξήσουν την ικανότητα απασχόλησης 
των νόμιμων μεταναστών μέσω 
κατάλληλων προγραμμάτων. Εκτός 
αυτού υπάρχει ανάγκη για καινοτόμα 
προγράμματα τα οποία να επανεντάσσουν 
άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να εξαλείψουν τα εμπόδια 
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περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας. 

που δυσχεραίνουν την πρώτη πρόσβαση 
των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, να προωθήσουν την κοινωνική 
καινοτομία και να αυξήσουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών ευρέσεως 
εργασίας.  Οι κανόνες περί του ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να καταστούν πιο 
ευέλικτοι, έτσι ώστε να μπορέσει η 
εργασία να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του συνδυασμού οικογένειας-
εργασίας, και ώστε να είναι δυνατή η 
ευέλικτη μετάβαση από την 
επαγγελματική ζωή στη συνταξιοδότηση. 
Οι στρατηγικές «ευελιξίας με ασφάλεια» 
για την αύξηση της ευελιξίας, 
προκειμένου να είναι δυνατή η πιο 
αποτελεσματική αντίδραση στους 
κύκλους παραγωγής, θα πρέπει να 
προστατεύονται περισσότερο μέσω μιας 
ενεργής πολιτικής της αγοράς εργασίας 
και κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, έτσι ώστε η αλλαγή θέσης 
εργασίας να μην οδηγεί σε δυσανάλογη 
οικονομική επιβάρυνση. Αυτό θα πρέπει 
να συνοδευθεί από σαφή δέσμευση για 
ενεργή υποστήριξη της αναζήτησης 
εργασίας. Στον τομέα της εργασίας 
εφαρμόζονται όλο και περισσότερο νέες 
μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως η 
άτυπη απασχόληση ορισμένου χρόνου, η 
μερική απασχόληση και η εργασία από το 
σπίτι,  χωρίς αυτές οι μορφές να 
ρυθμίζονται νομικά. Δεν θα πρέπει 
ωστόσο να οδηγήσουν στη μείωση της 
κοινωνικής προστασίας για τους 
ανθρώπους που αφορούν.

Or. de
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, 
ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, 
και σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάσουν τα φορολογικά τους 
συστήματα και τα συστήματα παροχών, 
καθώς και την ικανότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία 
στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του 
εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την 
προώθηση της παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, της ισότητας των 
φύλων και των αποδοχών και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, 
να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει τα μέσα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να 
χρησιμοποιηθούν πλήρως για την αύξηση 
της ικανότητας απασχόλησης, με μέτρα 
για την ανάπτυξη προσωπικών 
ικανοτήτων και για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων που αφορούν 
νεοεμφανιζόμενα επαγγέλματα. Για την 
προώθηση της επαγγελματικής 
κινητικότητας είναι αναγκαίο τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την προθυμία των 
ανθρώπων για κινητικότητα μέσω της 
παροχής κινήτρων.

Or. de
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 
75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και την καλύτερη 
ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών.

διαγράφεται

Or. de

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 7 του κειμένου της Επιτροπής 
τοποθετείται στην τροπολογία του Κοινοβουλίου πριν από την πρώτη παράγραφο.)

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, 
προώθηση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Βελτίωση της 
ικανότητας προσαρμογής των 
εκπαιδευτικών συστημάτων στις νέες 
απαιτήσεις που αφορούν την εργασία 
υψηλής ποιότητας.

Or. de
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς 
τους στόχους έτσι ώστε μέχρι το 2020, να 
μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης 
του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί 
σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του 
πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει 
ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη 
εκπαίδευση.

Or. de

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 9 του κειμένου της Επιτροπής 
τοποθετείται, στην τροπολογία του Κοινοβουλίου, πριν από την πρώτη παράγραφο και 

τροποποιείται) 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν 
την παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων 
ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε 
ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει 
τα προσόντα του και με στοχευμένες 
πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
συστήματα για την αναγνώριση των 
ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να 

Η παροχή υψηλής ποιότητας σχολικής 
αρχικής εκπαίδευσης και ελκυστικής 
επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
κλάδου είναι πρώτης προτεραιότητας για 
τα κράτη μέλη και συνιστούν τη βάση για 
τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρώπης 2020. Πρέπει να 
συμπληρώνονται με δυνατότητες 
δεύτερων ευκαιριών και αποτελεσματικά 
κίνητρα για τη δια βίου μάθηση, όπου οι 
κοινωνικοί εταίροι καλούνται να 
παρέχουν τον χρόνο και να την 
οικονομική υποστήριξη για την 
επαγγελματική κατάρτιση. Τα κράτη μέλη 
δεσμεύονται να μειώσουν το ποσοστό 
εγκατάλειψης του σχολείου σε κάτω από 
10% και να συμπληρώσουν την πολιτική 
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καταργήσουν τους φραγμούς στην 
επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα των εργαζομένων, να 
προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και 
να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές 
τους στη στήριξη των ατόμων με 
χαμηλής ειδίκευσης και στην 
απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις 
δεξιότητες και την πείρα των 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

μετανάστευσης και ενσωμάτωσης με την 
παροχή δυνατοτήτων εκμάθησης της 
γλώσσας και παρακολούθησης 
μαθημάτων σχετικά με την κοινωνία.

Or. de

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων 
που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, να προωθήσουν την
επιχειρηματικότητα και ενισχύσουν την 
καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε 
δεξιότητες. Η ανάπτυξη ανθρωπίνων
πόρων, των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου 
και της κατάρτισης πρέπει να 
χρηματοδοτούνται μέσω της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής ιδιωτών, 
εργοδοτών και κυβερνήσεων. Η 
πρόσβαση στην γενική και επαγγελματική 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας και η 
επανένταξη των ατόμων που 
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο στο 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι 
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προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα 
μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση 
παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται 
άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των 
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης 
αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό 
τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και 
στην καλύτερη ανταπόκριση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ 
για τη στήριξη αυτών των στόχων.

ανοιχτή σε όλους, οποιαδήποτε στιγμή. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν 
στο εκπαιδευτικό σύστημα έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του 
επιπέδου των προσόντων του ενεργού 
πληθυσμού. Συγχρόνως θα πρέπει οι 
μεταρρυθμίσεις, και ιδίως εκείνες που 
αφορούν την απόκτηση ικανοτήτων 
απασχόλησης, να αποσκοπούν, μέσω της 
μάθησης ή των δεξιοτήτων στον τομέα 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για κάθε απασχολούμενο για 
να μπορέσει να επιτύχει σε μια οικονομία 
βασισμένη στη γνώση.  Θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και 
των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον 
κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να 
γίνουν πιο ανοικτά και να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας 
εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα 
επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες 
και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας, 
προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά το 
ποσοστό των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών τίτλων υψηλού επιπέδου.

Or. de

(Η κατευθυντήρια γραμμή 9 του κειμένου της Επιτροπής μεταφέρεται και συγχωνεύεται, στην 
τροπολογία του Κοινοβουλίου, με τη δεύτερη παράγραφο της κατευθυντήριας γραμμής 8 και 

τροποποιείται.)
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τακτική παρακολούθηση των 
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης 
αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό 
τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και 
στην καλύτερη ανταπόκριση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 8α: 
Μεταρρύθμιση και ενίσχυση της 
πολιτικής συνοχής για τη στήριξη της 
απασχόλησης
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
τακτοποιήσουν, να συμπληρώσουν, να 
συντονίσουν και να προσαρμόσουν ους 
εθνικούς τους στόχους στο εσωτερικό 
τους και μεταξύ τους, με τρόπο που να 
μειώνονται οι ανισορροπίες της 
οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στις 
περιοχές.
Τα κράτη μέλη γνωρίζουν ότι η πολιτική 
συνοχής συνιστά ένα αποτελεσματικό και 
ενισχυτικό αλλά όχι δευτερεύον μέσο σε 
σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές, 
καθώς συμβιβάζει τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, υποστηρίζει τις περιοχές 
ώστε να ξεπεράσουν τις κοινωνικο-
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οικονομικές τους δυσκολίες και μειώνει 
τις ανισότητες. Μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
και οι εταιρικές αρχές θα πρέπει να είναι 
ο πυρήνας της διακυβέρνησης και βάση 
της στρατηγικής, ενώ ιδίως το 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως 
οχήματα προσέγγισης των αναρίθμητων 
οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων 
που ζουν και παράγουν στην ΕΕ, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για αυτό η πολιτική 
συνοχής δεν είναι μόνο πηγή σταθερών 
χρηματοδοτικών κονδυλίων  αλλά και 
δυναμικό μέσο για την οικονομική 
ανάπτυξη και κατά συνέπεια ένα μέσο 
απασχόλησης για όλες τις περιφέρειες της 
Ένωσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερα στις μεταφορές, την 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την 
υποδομή της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και να αξιοποιούν πλήρως 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τους 
κανόνες και τις διαδικασίες των οποίων 
θα πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να 
απλοποιηθούν τα οι μηχανισμοί 
εφαρμογής τους και να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή ενδεχόμενων δικαιούχων σε 
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
συνέργειες ανάμεσα στις πολιτικές 
συνοχής τους και άλλες υπάρχουσες 
τομεακές πολιτικές, σύμφωνα με μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς η 
συνοχή δεν συνιστά ζημία αλλά προσδίδει 
δύναμη, αντλεί μη χρησιμοποιημένο 
δυναμικό, μειώνει διαρθρωτικές 
διαφορές ανάμεσα στις χώρες και τις 
περιφέρειες, επεκτείνει την ανάπτυξη και 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 
περιφερειών της Ένωσης σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αντισταθμίζει 
τις συνέπειες της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και δημιουργεί το 
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κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 9 – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Βελτίωση των 
επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και 
αύξηση της συμμετοχής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

διαγράφεται

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν 
αποτελεσματικά στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για 
την αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα 
του επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις 
ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
σύγχρονων αγορών εργασίας. Οι ενέργειες 
θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους 
τομείς (από την προσχολική και σχολική 
εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη 
εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
την κατάρτιση των ενηλίκων) και να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε 
ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Οι 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων 
που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει 
στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από 
απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω 
μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις 
ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
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κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά 
και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας 
εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα 
επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες 
και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει 
πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς 
σπουδαστές και θα πρέπει να αυξηθεί η 
συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε 
ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο 
αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, 
εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου από τους 
μαθητές.

Or. de

(Η κατευθυντήρια γραμμή 9 του κειμένου της Επιτροπής μεταφέρεται και συγχωνεύεται με τη 
δεύτερη παράγραφο της κατευθυντήριας γραμμής 8 στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.)

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% 
το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, 
και συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 

διαγράφεται
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40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Or. de

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 9 στο κείμενο της Επιτροπής 
τοποθετείται πριν από την πρώτη παράγραφο στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.)

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα θέσουν τους εθνικούς 
τους στόχους για να μειώσουν κατά 25% 
τον αριθμό των Ευρωπαίων που ζουν 
κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας, 
έτσι ώστε να ξεφύγουν πάνω από 20 
εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια.

Or. en

(Η τελευταία παράγραφος της κατευθυντήριας γραμμής 10 στο κείμενο της Επιτροπής 
τοποθετείται πριν από την πρώτη παράγραφο στην τροπολογία του Κοινοβουλίου και 

τροποποιείται επίσης.)

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες 
πρέπει επίσης να εστιαστούν στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την
πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση 
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
φτώχειας των εργαζομένων, για την 
προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην 
κοινωνία και την οικονομία και την 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, με 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. Πρέπει να διασφαλιστεί η 
διατήρηση των ίσων ευκαιριών, όπως και 
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υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου 
μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές 
ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων 
και να προστατεύονται από τον κίνδυνο 
του αποκλεισμού. Τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

η πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες να διαδραματίζουν 
ενεργητικό ρόλο στην κοινωνία και την 
προώθηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω 
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, και 
οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες και προοπτικές 
εργασίας σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ατόμων, να προστατεύονται από τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού και να παρέχουν 
υποστήριξη της εργασίας ποιότητας, 
ιδίως για εκείνους που βρίσκονται σε 
απόσταση από την αγορά εργασίας.
Συγχρόνως, τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
για να είναι δυνατή η συμμετοχή στην 
κοινωνική ζωή, και πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ θα 
πρέπει να διατηρείται η οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει εξασφαλίσουν 
εισοδηματική ασφάλεια κατά τη διάρκεια 
περιόδων μετάβασης και να μειώσουν τη 
φτώχεια, ιδίως για τις ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Πιο 
συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη 
δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν την 
παιδική φτώχεια μέσω κατάλληλων 
μέτρων έτσι ώστε να μην περιορίζεται η 
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και να 
μην είναι μη προνομιούχα όταν ξεκινούν 
την επαγγελματική τους ζωή λόγω 
παρεμβάσεων, που σχετίζονται με τη 
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φτώχεια, στην ελεύθερή τους ανάπτυξη.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τα εγκεκριμένα μέτρα 
κατά των διακρίσεων..

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι να μειωθεί κατά 25% ο αριθμός των 
Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά 
όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε πάνω 
από 20 εκατ. άτομα να βγουν από τη 
φτώχεια.

διαγράφεται

Or. en

(Η τελευταία παράγραφος του κειμένου της Επιτροπής τοποθετείται στην τροπολογία του 
Κοινοβουλίου πριν από την πρώτη παράγραφο.)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 27 Απριλίου 2010 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τις «ολοκληρωμένες
κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020» ορίζοντας το πλαίσιο για τη νέα στρατηγική 
και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Η έκθεση 
αποτελείται από γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών, βάσει του άρθρου 
121 της ΣΛΕΕ, και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση βάσει του άρθρου 148 της 
ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι δύο αυτές νομικές πράξεις είναι χωριστά 
αλλά συνδεδεμένα μέσα, τα οποία μαζί συνιστούν ένα πακέτο ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών, περιορισμένων σε αριθμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη 
συνοχή και περισσότερη σαφήνεια. Πρόκειται για τους πυλώνες πάνω στους οποίους 
βασίζεται η εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και περιέχουν τις κύριες 
προτεραιότητες της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου σχετικά με την Ευρώπη 
2020. Οι 10 ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές - αρκετά μικρότερες σε αριθμό από τις 
προηγούμενες 24 κατευθυντήριες γραμμές - περιλαμβάνουν 6 κατευθυντήριες γραμμές στον 
οικονομικό τομέα και 4 στον τομέα της απασχόλησης. Σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, το σκέλος της απασχόλησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
αποτελείται από την κατευθυντήρια γραμμή 7 – Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 
και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, την κατευθυντήρια γραμμή 8 – Ανάπτυξη ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης, την κατευθυντήρια γραμμή 9 –
Βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες 
και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατευθυντήρια γραμμή 10 –  
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Η έκθεση αυτή 
πραγματεύεται το σκέλος της απασχόλησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για το σκέλος της οικονομικής 
πολιτικής.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση για το 2020 συζητώνται εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, γεγονός που το δίχως άλλο θα έχει βαθειές συνέπειες στην αγορά 
εργασίας για πολλά χρόνια ακόμη. Παρά τις κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η ανάπτυξη 
επιστρέφει, η οικονομία εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη στα περισσότερα κράτη μέλη. 
Αυτός είναι ο λόγος που, οι άμεσες συνέπειες της κρίσης στην ανεργία δεν έχουν ακόμη γίνει 
πλήρως αντιληπτές. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη, να ενισχυθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
των ευρωπαϊκών οικονομιών και για να βοηθηθούν οι άνθρωποι στην αναζήτησή τους για 
εργασία. Εκτός αυτού, οι πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις των περισσότερων κρατών μελών, 
όπως η δημογραφική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και η χρησιμοποίηση της νέας 
τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα παραμένουν παρούσες και πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο κατά την ανάκαμψη όσο 
και όταν γίνουν εμφανείς οι συνέπειες. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό η 
ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης της επόμενης δεκαετίας να αντιμετωπίζει και να 
διασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στις πιεστικές άμεσες προκλήσεις λόγω της κρίσης και 
σε εκείνες που έχουν πιο μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φύση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής υποστηρίζει γενικά την προσέγγιση της Επιτροπής 
όσον αφορά τον περιορισμό του αριθμού των κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, ο 
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εισηγητής πιστεύει ότι  ο μικρότερος αριθμός  τόσο κατευθυντήριων γραμμών όσο και 
κοινών στόχων επιπέδου ΕΕ δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της σαφήνειάς τους και της 
λειτουργικής τους χρησιμότητας που αφορά την καθοδήγηση των πολιτικών των κρατών 
μελών.

Ο εισηγητής θεωρεί λοιπόν ότι μερικές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής χρειάζονται 
περαιτέρω σκέψη και διευκρίνηση.  Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

- Εν όψει της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 
μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, ο ρόλος που 
καλείται να διαδραματίσει η πολιτική απασχόλησης είναι πολύ σημαντικός, σε 
συνδυασμό με εκείνον της οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και άλλων πολιτικών. 
Εκτός αυτού, πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη σε διαφορετικούς τομείς, όπως η οικονομία, η απασχόληση και οι κοινωνικές 
υποθέσεις. Στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των 
κρατών μελών, αυτό σημαίνει την ισχυρή δέσμευση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη διευκολύνουν τη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων εργασίας. Σημαίνει επίσης ότι έχει εξέχουσα σημασία η συμπληρωματικότητα και 
η συνοχή ανάμεσα στο οικονομικό σκέλος και το σκέλος της απασχόλησης των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών .

- Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τις προτάσεις για λήψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου να 
αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης των ευρωπαίων γυναικών και ανδρών αλλά πιστεύει 
ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την ενθάρρυνση της κινητικότητας και απασχόλησης της νεολαίας, των 
ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρία και των γυναικών. 

- Εκτός αυτού, η κατάλληλη χρήση των αρχών της «ευελιξίας με ασφάλεια», της 
εκπαίδευσης ποιότητας, της δια βίου μάθησης και της καταπολέμησης της διαρθρωτικής 
ανεργίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη κοινών στόχων και για την 
επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων, όπως και για τη 
διασφάλιση της διάθεσης ειδικευμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού στους 
εργοδότες.

- Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας υπόψη την κατάσταση στις αγορές εργασίας, οι 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών Ευρώπη 2020 και της απασχόλησης θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τους τον αυξανόμενο αριθμό νέων μορφών εργασίας και άτυπων 
συμβάσεων εργασίας και θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για αυτόν 
τον τομέα.

- Εκτός αυτού, η διασφάλιση της διάθεσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού πρέπει να 
συνοδεύεται από εντατικοποιημένες επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπου 
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, και για την 
παροχή ώθησης στην πλούσια σε απασχόληση ανάπτυξη γενικά.

- Με βάση την εμπειρία από τη στρατηγική της Λισσαβώνας ο εισηγητής πιστεύει επίσης 
ότι η Ευρώπη 2020 θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης της στρατηγικής και των μέσων εφαρμογής της. Ο ρόλος των 
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κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, για να κατονομάσουμε μόνο μία από 
τις πτυχές είναι εξέχουσας σημασίας από αυτήν την άποψη.

- Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι για να είναι αποτελεσματική η Ευρώπη 2020 
και για να είναι επίσης αποτελεσματικές οι κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης 
στο πλαίσιό τους, πρέπει να δοθεί κατάλληλη προσοχή ώστε να ξεπεραστούν οι 
κοινωνικο-οικονομικές αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη και ανάμεσα στις 
περιφέρειες. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να επιδιωχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής 
και πρέπει να δημιουργηθούν συνεργίες ανάμεσα σε αυτήν την πολιτική και άλλες 
τομεακές πολιτικές. Τόσο τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όσο και όλα τα μελλοντικά μέσα 
χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο από αυτήν την άποψη.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στοχεύουν στην ενίσχυση της σαφήνειας και 
συνεκτικότητας του κειμένου, αφενός, και στην εξέταση των ερωτήσεων που απαριθμώνται 
παραπάνω αφετέρου.


