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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επιδοκιμάζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή 
νομοθετική διαδικασία, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο διοργανικό πλαίσιο·

2. σημειώνει τη σημασία των περιφερειακών κοινοβουλίων, ιδίως όσων έχουν νομοθετικές 
εξουσίες, καθώς και του εδαφικού αντίκτυπου και της εγγύτητάς τους προς τους πολίτες 
του, και ζητεί, όπου αρμόζει, τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης·

3. τονίζει το γεγονός ότι το 2012 ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά ο μηχανισμός της 
«κίτρινης κάρτας» από τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου της 
επικουρικότητας, ως απάντηση στην πρόταση κανονισμού για την άσκηση του 
δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών·

4. θεωρεί ότι το γεγονός πως η Επιτροπή απέσυρε τελικά την πρόταση αυτή καταδεικνύει τη 
δυσκολία εξεύρεσης κοινού εδάφους σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την καλύτερη δυνατή 
αντιμετώπιση των εργατικών διαφορών σε καταστάσεις που αφορούν επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους σε διαφορετικά κράτη μέλη· 

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» αποτελεί 
βασικό στοιχείο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, μειώνοντας το 
κόστος ρύθμισης για τις επιχειρήσεις·

6. επιδοκιμάζει την ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση που δίνει η Επιτροπή στους κύκλους 
πολιτικής και καλεί την αρμόδια επιτροπή να πραγματοποιεί συστηματική αναθεώρηση 
των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Επιτροπής και να αναθεωρεί, όσον το δυνατόν νωρίτερα 
στη νομοθετική διαδικασία, την εκ των προτέρων ανάλυση των εκτιμήσεων επιπτώσεων 
που πραγματοποιεί το Κοινοβούλιο.


