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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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποί

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη 
συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2019)0620),

– 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 (C9-0117/2019),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
30ής Οκτωβρίου 20191, 

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2019),

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

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

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

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων 
πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές 
πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης, με σκοπό να στηριχθούν ενεργά 
η απασχόληση και οι αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας.  Η πρόταση έχει 
επίσης ως στόχο να προσφέρει στις ΔΥΑ 
τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην ανάπτυξη 
καινοτόμων και τεκμηριωμένων πολιτικών, 
σύμφωνα με τις σχετικές πρωτοβουλίες 
πολιτικής της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να συνεργάζεται με άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη της αγοράς εργασίας, και ιδίως με 
ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
καθώς και με τους κοινωνικούς εταίρους, 
για να προωθήσει συνέργειες και να 
εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο 
πολιτικής όπου χρειαστεί.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Αιτιολογική σκέψη 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Η αιτιολογική σκέψη 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) Στα συμπεράσματά του της 17ης 
Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση και την έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη («Ευρώπη 2020»). Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την 
κινητοποίηση όλων των μέσων και 
πολιτικών της Ένωσης για την επίτευξη 
των κοινών στόχων και κάλεσε τα κράτη 
μέλη να αναλάβουν ενισχυμένη 
συντονισμένη δράση. Οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση του 
πρωταρχικού στόχου της «Ευρώπης 
2020» για απασχόληση του 75 % των 
γυναικών και ανδρών ηλικίας μεταξύ 20 
και 64 ετών έως το 2020, ιδίως 
μειώνοντας την ανεργία των νέων.

«(1) Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στη 
βιώσιμη ανάπτυξη που βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, στην πλήρη απασχόληση και στην 
κοινωνική πρόοδο, ως στόχους που 
συνδέονται με τη συγκρότηση 
εσωτερικής αγοράς.» ·

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α  (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Προστίθεται η ακόλουθη 
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αιτιολογική σκέψη:
«(1α) Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) αναφέρεται στην προαγωγή 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης ως ενός 
στόχου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και των δραστηριοτήτων 
της Ένωσης.»·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέα)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Αιτιολογική σκέψη 16

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1β) Η αιτιολογική σκέψη 16 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(16) Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του 
θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το 
τμήμα Progress/απασχόληση του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Καινοτομία («EaSI») που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, στο πλαίσιο των πιστώσεων 
που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

«(16) Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του 
θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό 
της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση 
και στο πλαίσιο των πιστώσεων που 
καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»·

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Αιτιολογική σκέψη 17
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1γ) Η αιτιολογική σκέψη 17 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(17) Για τα έργα που αναπτύσσει το 
δίκτυο ή που προσδιορίζονται στις 
δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και 
στη συνέχεια εφαρμόζονται στις επιμέρους 
ΔΥΑ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα-πλαίσιο 
της Ένωσης για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-20) που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

«(17) Για τα έργα που αναπτύσσει το 
δίκτυο ή που προσδιορίζονται στις 
δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και 
στη συνέχεια εφαρμόζονται στις επιμέρους 
ΔΥΑ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση από σχετικά 
προγράμματα της Ένωσης.»·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(α α) την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 
ΟΗΕ, υποστηρίζοντας·»·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2 β) στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών εργασίας στην ΕΕ·

«(γ) τη βελτίωση της λειτουργίας των 
αγορών εργασίας·»·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«(γ α) την ισότητα των φύλων·»·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 δ) στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
«(iii a) επαγγελματική 
καθοδήγηση και κατάρτιση·»·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·».

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, με δεδομένα τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ,  
καθώς και τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, 
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την πρόληψη της ανεργίας και την 
απασχολησιμότητα των ατόμων που 
αναζητούν εργασία ·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3 α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

στ) θεσπίζει και υλοποιεί το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών του, στο οποίο 
περιγράφονται οι μέθοδοι εργασίας του, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της 
συγκριτικής μάθησης·

«στ) θεσπίζει και υλοποιεί το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών του, στο οποίο 
περιγράφονται οι μέθοδοι εργασίας του, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της 
συγκριτικής μάθησης, καθώς και οι 
στρατηγικές διάδοσης και συνεργασίας·»·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3 β) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά τον εντοπισμό των 
ΕΑΕΚ και την κατάρτιση πρωτοβουλιών 
που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι 

«ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά την ένταξη των 
μακροχρόνια ανέργων και των 
εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά 
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εν λόγω νέοι άνθρωποι θα αποκτήσουν τα 
προσόντα που είναι αναγκαία για να 
εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας.

εργασίας καθώς και τον εντοπισμό των 
ΕΑΕΚ και την κατάρτιση πρωτοβουλιών 
που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι 
εν λόγω νέοι άνθρωποι θα αποκτήσουν τα 
προσόντα που είναι αναγκαία για να 
εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης  από 
χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης και των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς ομάδες, 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α) Στο άρθρο 6 η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Το διοικητικό συμβούλιο 
υποστηρίζεται από γραμματεία που 
παρέχεται από την Επιτροπή και εδράζεται 
σε αυτήν. Η Γραμματεία προετοιμάζει, σε 
συνεργασία με τον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους, τις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών του δικτύου και την 
ετήσια έκθεση του δικτύου. Η Γραμματεία 
συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία της 
EMCO.

"5. Το διοικητικό συμβούλιο 
υποστηρίζεται από γραμματεία που 
παρέχεται από την Επιτροπή και εδράζεται 
σε αυτήν. Η Γραμματεία προετοιμάζει, σε 
συνεργασία με τον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους, τις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου, το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών του δικτύου και την 
ετήσια έκθεση του δικτύου. Η Γραμματεία 
συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία της 
EMCO για τον συντονισμό των 
πρωτοβουλιών μεταξύ του Δικτύου και 
της EMCO.»

Or. en


