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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 σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 148, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0033/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

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

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. διατυπώνει 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, της Συνθήκης, κατά την πλήρη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών, που έχει 
προγραμματιστεί για το τέλος του 2014·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την εκτίμηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) που κατατέθηκαν 
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και παράλληλα με την 
παρουσίαση της Ετήσιας Έρευνας για την Ανάπτυξη, η Επιτροπή ενέκρινε στις 12 
Ιανουαρίου πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που προτείνει να επιβεβαιωθεί, για το 
2011, η ισχύς της ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών 
των κρατών μελών για την απασχόληση οι οποίες εγκρίθηκαν το 20101. Αυτή η πρόταση 
λαμβάνει πλήρως υπόψη το γεγονός ότι οι νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020" πρέπει να μεταφερθούν πλήρως στα μέτρα και στη διαμόρφωση 
των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών που πρόκειται να παρουσιαστούν στα τελικά ΕΠΜ
τον Απρίλιο του 2011.   Πέραν τούτου η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στη δέσμευση που 
περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2010 για την απασχόληση να κρατηθούν οι 
κατευθυντήριες γραμμές σταθερές όσο γίνεται, μέχρι το 2014, ώστε να επικεντρωθούν τα 
κράτη μέλη στο πώς θα τις εφαρμόσουν.

Η πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου βασίζεται στο άρθρο 148 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία προβλέπει ότι το Συμβούλιο 
συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών κάθε 
χρόνο. Πριν να εγκρίνει απόφαση για τις κατευθυντήριες γραμμές η ΣΛΕΕ προβλέπει 
διαβούλευση του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Περιφερειών. Το Συμβούλιο απηύθυνε αίτημα διαβούλευσης προς το Κοινοβούλιο στις 26 
Ιανουαρίου 2011.

Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική οικονομίας και απασχόλησης, 
όπως εγκρίθηκαν το 2010, αποτελούνται από γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών, βάσει του άρθρου 121 ΣΛΕΕ, και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 
βάσει του άρθρου 148 ΣΛΕΕ. Αυτές οι δύο νομικές πράξεις εγκρίθηκαν ως διακριτά αλλά 
αλληλένδετα μέσα, τα οποία συναποτελούν μία δέσμη ολοκληρωμένων κατευθύνσεων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε την πρόταση για κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης 
και στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 ενέκρινε ένα νομοθετικό ψήφισμα μαζί με ορισμένες 
τροπολογίες (έκθεση Öry).

Η εισηγήτριά σας κατανοεί το στόχο να διατηρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση σταθερές  μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Η 
εισηγήτριά σας θα ήθελε ωστόσο να τονίσει πόση σημασία έχει να διατηρηθούν οι 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική οικονομίας και απασχόλησης στο 
επίκεντρο της ετήσιας έκθεσης της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές είναι   
ο κεντρικός άξονας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αν τα βασικά μηνύματα της Ετήσιας 
Έρευνας για την Ανάπτυξη ξεκινούν από το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών, οι 
τελευταίες πρέπει επομένως να τροποποιηθούν χάριν συνεπείας.

Τέλος, η εισηγήτριά σας επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για αποτελεσματική 

                                               
1 Απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, για τις κατευθυντήριες γραμμές των 
πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (ΕΕ L 308 της 24.11.10, σ. 46)
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διαχείριση της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών από τα κράτη μέλη, πράγμα που 
θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων, δηλαδή τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των κοινοβουλευτικών φορέων στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή, 
στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. 
Εξίσου σημαντικό, η εισηγήτριά σας θα ήθελε να επαναλάβει με τη σειρά της τις διαρκείς 
εκκλήσεις του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι το 
Κοινοβούλιο θα έχει τον αναγκαίο χρόνο, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε 
μήνες, να επιτελέσει το συμβουλευτικό του ρόλο κατά την επόμενη πλήρη επανεξέταση των 
κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.


