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Symbols for procedures

* Consultation procedure
majority of the votes cast

**I Cooperation procedure (first reading)
majority of the votes cast

**II Cooperation procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common  position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

*** Assent procedure
majority of Parliament’s component Members except  in cases 
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and 
Article 7 of the EU Treaty

***I Codecision procedure (first reading)
majority of the votes cast

***II Codecision procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

***III Codecision procedure (third reading)
majority of the votes cast, to approve the joint text

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the 
Commission.)

Amendments to a legislative text

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics. 
Highlighting in normal italics is an indication for the relevant departments 
showing parts of the legislative text for which a correction is proposed, to 
assist preparation of the final text (for instance, obvious errors or omissions 
in a given language version). These suggested corrections are subject to the 
agreement of the departments concerned.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
(COM(2007)0803 PART V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0803)
ΤΜΗΜΑ V,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0031/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

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. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης των κρατών μελών που 
περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για 
την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν 

(2) Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης των κρατών μελών που 
περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για 
την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
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κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας 

κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των 
στόχων της πλήρους απασχόλησης, της 
ποιότητας της απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής και για την 
αντιμετώπιση των ακόλουθων τομέων 
προτεραιότητας 

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αυξάνοντας την προσφορά 
εργασίας και εκσυγχρονίζοντας τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας,

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην ποιοτική 
αγορά εργασίας, αυξάνοντας την 
προσφορά εργασίας και εκσυγχρονίζοντας 
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 

– βελτίωση της ικανότητας 
προσαρμογής εργαζομένων και 
επιχειρήσεων, και

– βελτίωση της ικανότητας 
προσαρμογής και της ασφάλειας 
εργαζομένων και επιχειρήσεων, και

– αύξηση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

– αύξηση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει αναφορά στους κυρίαρχους στόχους των κατευθυντήριων
γραμμών και συγκεκριμένα στην πλήρη απασχόληση, την ποιότητα της απασχόλησης και την
κοινωνική συνοχή. Η αναφορά στην ποιότητα της απασχόλησης και η προσθήκη της έννοιας
της ασφάλειας ανταποκρίνονται σε μία ισόρροπη προσέγγιση όσον αφορά την ευελιξία με 
ασφάλεια στην απασχόληση. Τούτο είναι συμβατό με την Κοινή Έκθεση Ανάλυσης των 
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
αγορές εργασίας της Ευρώπης (18 Οκτωβρίου 2007), την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση της 29ης Νοεμβρίου 2007 
και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις 
κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μια 
ολοκληρωμένη δέσμη, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τους 
γενικούς προσανατολισμούς των 
οικονομικών πολιτικών..

(6) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν μια 
ολοκληρωμένη δέσμη, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση κατά την εφαρμογή των
γενικών προσανατολισμών των 
οικονομικών πολιτικών.

Αιτιολόγηση

Λόγω του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των κατευθυντήριων γραμμών, στην απόφαση του
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Συμβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πρέπει να τονιστεί ότι κατά την 
εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών τα κράτη μέλη πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2 α (νέο)

Άρθρο 2a
Κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών τα κράτη μέλη:
- λαμβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις
που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και
- έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την
ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των
κατευθυντήριων γραμμών και της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την 
κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές βασίζονται στις νέες κοινωνικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της ανανεωμένης
στρατηγικής της Λισαβόνας έχει επίσης ουσιαστική σημασία να κληθούν τα κράτη μέλη να
ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Για λόγους ορατότητας
είναι σημαντικό να ενσωματωθούν αυτές οι διατάξεις στην απόφαση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 4
Παράρτημα, παράγραφος μετά από την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, η 
δράση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, η 
δράση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 
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ακόλουθες προτεραιότητες: ακόλουθες προτεραιότητες:
– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας,

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην ποιοτική 
αγορά εργασίας, αύξηση της προσφοράς 
εργασίας και εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 

– βελτίωση της ικανότητας 
προσαρμογής εργαζομένων και 
επιχειρήσεων,

– βελτίωση της ικανότητας 
προσαρμογής και της ασφάλειας 
εργαζομένων και επιχειρήσεων, 

– αύξηση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

– αύξηση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 5
Παράρτημα, τμήμα 1, τίτλος

1. Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας

1. Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην ποιοτική 
αγορά εργασίας, αύξηση της προσφοράς 
εργασίας και εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με την τροπολογία1.

Τροπολογία 6
Παράρτημα, τμήμα 1, κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 19a (νέα)

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 19a
Να εξασφαλιστεί η ενεργός κοινωνική
ένταξη όλων και να αντιμετωπισθούν η
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
μέσω του συνδυασμού επαρκούς
εισοδηματικής ενίσχυσης, ώστε οι
άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς, με την 
σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 
ευκαιριών απασχόλησης ή 
επαγγελματικής κατάρτισης και μέσω 
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καλύτερης πρόσβασης στις προαγωγικές 
κοινωνικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει καλύτερη ενσωμάτωση της ενεργού ένταξης στις
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Επισημαίνονται οι τρεις σημαντικότερες
συνιστώσες της ενεργού ένταξης: ο συνδυασμός της επαρκούς εισοδηματικής ενίσχυσης με τις 
ευκαιρίες της αγοράς εργασίας και την καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. 
Ενώ η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ενεργό ένταξη αναλύεται στο πλαίσιο της 
ΑΜΣ για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, η ενεργός ένταξη συμβάλλει 
επίσης στην ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας. Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με 
την έκκληση για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών και της 
ΑΜΣ για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 7
Παράρτημα, τμήμα 2, τίτλος

2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων

2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συμβατή με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 8
Παράρτημα, τμήμα 2, κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 21

Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με 
την ασφάλεια της απασχόλησης και να 
μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη 
του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, με τη 
λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με 
την ασφάλεια της απασχόλησης και να 
μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και 
των εξής βασικών συνιστωσών:

- ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές 
ρυθμίσεις μέσω σύγχρονων εργατικών 
νομοθεσιών, συλλογικών συμβάσεων και 
μορφών οργάνωσης της εργασίας·
- σφαιρικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης για να εξασφαλίζεται η συνεχής 
προσαρμοστικότητα και 
απασχολησιμότητα των εργαζομένων, 
ιδίως των πιο ευάλωτων·
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- αποτελεσματικές και ενεργητικές 
πολιτικές στην αγορά εργασίας που θα 
βοηθούν τους πολίτες να αντιμετωπίζουν 
τις ραγδαίες αλλαγές, θα συμβάλλουν στη 
μείωση της ανεργίας και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας 
- σύγχρονα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης που θα παρέχουν κατάλληλη 
στήριξη του εισοδήματος, θα 
ενθαρρύνουν την απασχόληση και θα 
διευκολύνουν την κινητικότητα στην 
αγορά εργασίας.
Τούτο περιλαμβάνει επίσης:

- προσαρμογή της νομοθεσίας για την 
απασχόληση, επανεξετάζοντας, εφόσον 
απαιτείται, τις διάφορες συμβατικές 
εργασιακές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις για 
τα ωράρια εργασίας,

- προσαρμογή της νομοθεσίας για την 
απασχόληση, επανεξετάζοντας, εφόσον 
απαιτείται, τις διάφορες συμβατικές 
εργασιακές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις για 
τα ωράρια εργασίας και ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων 
ανεξάρτητα από το καθεστώς 
απασχόλησής τους,

- αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αδήλωτης εργασίας,

- αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αδήλωτης εργασίας,

- καλύτερη πρόβλεψη και θετική 
διαχείριση των αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που 
συνδέονται με το άνοιγμα των εμπορικών 
συναλλαγών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
το κοινωνικό κόστος τους και να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή,

- καλύτερη πρόβλεψη και θετική 
διαχείριση των αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που 
συνδέονται με το άνοιγμα των εμπορικών 
συναλλαγών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
το κοινωνικό κόστος τους και να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή,

- προώθηση και διάδοση καινοτόμων και 
προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης 
εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα και η παραγωγικότητα στην 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας 
και της ασφάλειας,

- προώθηση και διάδοση καινοτόμων και 
προσαρμόσιμων μορφών οργάνωσης 
εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα και η παραγωγικότητα στην 
εργασία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας 
και της ασφάλειας.

- στήριξη των αλλαγών στο εργασιακό 
καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της 
σύστασης επιχειρήσεων και της 
γεωγραφικής κινητικότητας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν
τις δικές τους μεθόδους με βάση τις
κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια 
στην απασχόληση που ενέκρινε το 
Συμβούλιο.

Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη 
κατευθυντήρια γραμμή "Να ενισχυθεί η 
συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και 

Βλέπε επίσης ολοκληρωμένη 
κατευθυντήρια γραμμή "Να ενισχυθεί η 
συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και 
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των διαρθρωτικών πολιτικών και των 
πολιτικών απασχόλησης" (αριθ. 5).

των διαρθρωτικών πολιτικών και των 
πολιτικών απασχόλησης" (αριθ. 5).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει στις κατευθυντήριες γραμμές μία ισόρροπη προσέγγιση όσον 
αφορά την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση, η οποία είναι συμβατή με την Κοινή Έκθεση 
Ανάλυσης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις βασικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αγορές εργασίας της Ευρώπης (Οκτώβριος 2007), την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση της 29ης 
Νοεμβρίου 2007 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 
2007 σχετικά με τις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση. Περιλαμβάνει
τις τέσσερις βασικές συνιστώσες της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση καθώς και το
γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αναπτύξουν τις δικές τους μεθόδους με βάση τις κοινές 
αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, μετά από την κατευθυντήρια γραμμή 24, τίτλος και παράγραφος (νέα)

Κατάλογος στόχων και κριτηρίων 
αναφοράς:
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση συμφωνήθηκαν οι
εξής στόχοι και τα εξής κριτήρια 
αναφοράς:
- σε κάθε άνεργο πρέπει να παρέχεται
δυνατότητα νέου ξεκινήματος πριν από
την συμπλήρωση 4 μηνών ανεργίας στην
περίπτωση νέων ανθρώπων και 12 μηνών
στην περίπτωση ενηλίκων που θα έχει την
μορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, 
πρακτικής άσκησης, θέσης εργασίας ή 
άλλου μέτρου απασχολησιμότητας, σε 
συνδυασμό , εάν χρειαστεί, με συνεχή 
βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας,
- το 25 % των μακροπρόθεσμα ανέργων
θα πρέπει να συμμετάσχει έως το 2010 σε
κάποιο ενεργό μέτρο που θα έχει την
μορφή κατάρτισης, επανακατάρτισης, 
πρακτικής άσκησης, θέσης εργασίας ή 
άλλου μέτρου απασχολησιμότητας, με 
στόχο να επιτευχθεί ο μέσος όρος των 
τριών πιο προηγμένων κρατών μελών,
- όσοι αναζητούν θέση εργασίας στην ΕΕ 
πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
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όλες τις κενές θέσεις εργασίας που 
δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης των κρατών μελών,
- αύξηση κατά πέντε έτη σε επίπεδο ΕΕ 
του πραγματικού μέσου όρου της ηλικίας 
εξόδου από την αγορά εργασίας μέχρι το 
2010 (έναντι ηλικίας 59,9 το 2001),
- παροχή φροντίδας των παιδιών για 
ποσοστό τουλάχιστον 90% των παιδιών 
ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για 
τουλάχιστον 33% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών μέχρι το 2010,
- ο μέσος όρος των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική 
εκπαίδευση στην ΕΕ δεν πρέπει να
ξεπερνά το 10%,
- το 85 % τουλάχιστον των ατόμων 
ηλικίας 22 ετών στην ΕΕ πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει την ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 
2010,
- το μέσο επίπεδο συμμετοχής στη διά 
βίου μάθηση στην ΕΕ πρέπει να 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 12,5 % του 
ενεργού ενήλικου πληθυσμού (ηλικιακή 
ομάδα 25-64).

Αιτιολόγηση

Για λόγους ορατότητας, οι στόχοι και τα κριτήρια αναφοράς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
στρατηγικής απασχόλησης θα πρέπει να παραμείνουν προσαρτημένα υπό μορφή καταλόγου στις
κατευθυντήριες γραμμές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην στρατηγική έκθεσή της σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση της 11ης Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η 
στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποδίδει καρπούς. 
Προτείνει δε στο Εαρινό Συμβούλιο 2008 να επαναβεβαιώσει τις σημερινές κατευθυντήριες 
γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών για την απασχόληση για τον επόμενο κύκλο 2008-2010 και να επικεντρώσει την 
προσοχή του στην ενίσχυση της εφαρμογής τους στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα 
των κρατών μελών.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας αρχίζει
να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε σχέση με το ποσοστό 
του 1,8% στο οποίο ανερχόταν το 2005 και αναμένεται να αυξηθεί σε 2,9% το 2007 και σε 
2,4% το 2008. Το 2007, δημιουργήθηκαν στην ΕΕ 3,6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ενώ
για την περίοδο 2008-2009 αναμένεται να δημιουργηθούν 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 
Το ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται επί του παρόντος σε περίπου 65% επί του συνολικού
πληθυσμού σε εργάσιμη ηλικία και αναμένεται να υπερβεί το 66% το 2009, ενώ το ποσοστό 
ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί από 8,9% το 2005 σε 7,3% το 2007 και σε 7,1% το 2008. 
Ωστόσο, μετά από τους πρόσφατους κλυδωνισμούς που υπέστησαν οι χρηματοοικονομικές
αγορές στις ΗΠΑ και - σε ελαφρώς μικρότερο βαθμό - στην ΕΕ, τα εκτιμώμενα αριθμητικά 
στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη στην ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν σε 
ελαφρές τροποποιήσεις ελαφρά. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις 
προσπάθειες ενίσχυσης του αποκαλούμενου τριγώνου της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση και 
καινοτομία) στον πυρήνα της στρατηγικής της Λισαβόνας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα 
αυτόνομο δυναμικό ανάπτυξης.

Επιπλέον, η εισηγήτρια φρονεί ότι δεν επωφελούνται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες από την
ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι 
σήμερα 6 εκατομμύρια νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αριθμός που ισοδυναμεί με 
το 15% όλων των νέων ανθρώπων μεταξύ 18 και 24 ετών. Το 2006, η ανεργία των νέων
αντιπροσώπευε το 40% της συνολικής ανεργίας στην ΕΕ. Επιπλέον, το 2006 τα ποσοστά
ανεργίας ήταν σχεδόν διπλάσια για τους πολίτες τρίτων χωρών απ' όσο για τούς πολίτες της 
ΕΕ. Οι άνθρωποι με τα χαμηλότερα εισοδήματα πλήττονται επίσης: 78 εκατομμύρια 
άνθρωποι ή το 16% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ - είναι φτωχοί ή απειλούνται από την 
φτώχεια. Το γεγονός ότι υπάρχουν στην ΕΕ 14 εκατομμύρια εργαζόμενοι φτωχοί
καταδεικνύει επίσης ότι η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
δεν αποδίδει καρπούς όσον αφορά την κοινωνική ένταξη.

Επιπλέον, η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας συνέβαλε μεν στην δημιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας όχι όμως και στη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας. 
Πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία της EUROSTAT καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και η προσωρινή απασχόληση στην ΕΕ στο σύνολό της δεν 
μειώθηκε αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει σταδιακή αύξηση. Ενώ ο αριθμός των ανθρώπων
που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 16.2% σε 18.1% μεταξύ 
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2000 και 2006, το ποσοστό των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου αυξήθηκε από 
12,3% σε 14.4%. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των μη οικειοθελών 
εθελοντικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην ΕΕ αυξήθηκε επίσης μεταξύ του 2000 και 
του 2006, φθάνοντας σε 7,5% για τις γυναίκες και σε 6,7% για τους άνδρες. Το 2005, σχεδόν
το ένα τρίτο των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών ηλικίας κάτω των 30 ετών είχαν 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενώ σχεδόν το 40% αυτών των ανθρώπων απασχολούνται μη 
οικειοθελώς σε θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, σε εκτιμήσεις της EUROSTAT
επισημαίνεται ότι οι δημόσιες δαπάνες για ενεργά μέτρα στον τομέα της πολιτικής της
αγοράς εργασίας έχουν παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια ελαφρά αύξηση: για την ΕΕ των 15 
από 0,701% επί του ΑΕΠ το 2003 σε 0,64% το 2004 και 0,544% το 2005 και για ολόκληρη 
την ΕΕ από 0,62% το 2004 σε 0,525% το 2005. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν
ότι τα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν επί του παρόντος προσπάθειες προς την κατεύθυνση μιας 
ισόρροπης προσέγγισης όσον αφορά την "ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση".

Η εισηγήτρια υποστηρίζει θερμά το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εαρινού Συμβουλίου του 2007, 
σύμφωνα με το οποίο οι κοινοί κοινωνικοί στόχοι των κρατών μελών θα πρέπει να ληφθούν 
σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Λισαβόνας, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τους 
Ευρωπαίους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Εαρινό Συμβούλιο τόνισε επίσης την ανάγκη
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και κυρίως της παιδικής 
φτώχειας και παροχής σε όλα τα παιδιά ίσων ευκαιριών, προκειμένου να ενισχυθεί η 
κοινωνική συνοχή. Με δεδομένο το γεγονός ότι η σημερινή στρατηγική της Λισαβόνας δεν
αποδίδει καρπούς όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, η εισηγήτρια συνιστά 
αναπροσανατολισμό της σημερινής στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση προς την κατεύθυνση μιας στρατηγικής που να βασίζεται στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την ένταξη. Εν προκειμένω, θα ήθελε να αναφερθεί στην δέσμευση που
ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006, στο πλαίσιο του οποίου
εγκρίθηκε η ανανεωμένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ, να αξιοποιήσει τις 
συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
και της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ. Στις δύο αυτές στρατηγικές
αναγνωρίζεται ότι οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι μπορούν να
αλληλοενισχύονται και θα πρέπει να σημειώνουν ταυτόχρονη πρόοδο. Μία από τις βασικές
προκλήσεις της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ είναι η δημιουργία μιας
κοινωνίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς στην οποία θα προάγονται οι επιχειρησιακοί
στόχοι προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που απειλούνται από την φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, να αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των γυναικών, των
ηλικιωμένων εργαζόμενων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί η
αύξηση της απασχόλησης των νέων ανθρώπων. Σύμφωνα με την ανανεωμένη στρατηγική για
την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2007 σχετικά με το
πρόγραμμα δράσης της Λισαβόνας, η εισηγήτρια φρονεί ότι είναι ουσιώδες να προωθηθεί η
θέσπιση κοινών κοινωνικών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ καθώς και η καλύτερη εφαρμογή των
υφιστάμενων κοινωνικών προτύπων, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου των φτωχών εργαζόμενων και να δημιουργηθεί σύνδεσμος 
μεταξύ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών αφενός και της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη αφετέρου. Η
δημιουργία νέων δεσμεύσεων στις κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπει την ενίσχυση της
κοινωνικής διάστασης της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας δεν θα
προσφέρει μόνο περισσότερες αλλά και καλύτερες θέσεις εργασίας, στην παρούσα έκθεση 
συνιστάται με έμφαση η απευθείας ενσωμάτωση στις κατευθυντήριες γραμμές μιας 
ισόρροπης προσέγγισης όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση. Η παρούσα
έκθεση βασίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέταξε ο Ole
Christensen και εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 29 Νοεμβρίου 2007, με την οποία προτάθηκε
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θεσπίσει μια ισόρροπη δέσμη κοινών αρχών που να βασίζονται 
στην δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και στην ενίσχυση των αξιών του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου. Στην έκθεση λαμβάνονται επίσης υπόψη τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου EPSCO της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2007, στο πλαίσιο του οποίο θεσπίστηκε 
μια σειρά κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση. Σύμφωνα
με τις συστάσεις των κοινωνικών εταίρων και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
Συμβούλιο αναγνωρίζει ρητά την σπουδαιότητα μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης και ισόρροπης
προσέγγισης όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση. Η εισηγήτρια
εκφράζει επίσης επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το Συμβούλιο EPSCO κάλεσε την Επιτροπή
να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών για μια 
ισόρροπη εφαρμογή της προσέγγισης της ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση εκ μέρους 
των κρατών μελών και να δρομολογήσει δημόσια πρωτοβουλία σε στενή συνεργασία με τους 
Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των αρχών 
από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς εργασίας και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες 
σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση, την λογική που την διέπει, τα κύρια 
στοιχεία της και τις επιπτώσεις της.

Η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει την καίρια σημασία των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των
κυβερνήσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, των εθνικών κοινοβουλίων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών για την απασχόληση. Η αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των παραγόντων θα 
βελτιώσει τα αποτελέσματα της στρατηγικής για την απασχόληση και θα ενισχύσει την 
δημόσια συζήτηση.

Η εισηγήτρια εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το Κοινοτικό Πρόγραμμα της 
Λισαβόνας 2008 - 2010 περιλαμβάνει περιορισμένες μόνο συγκεκριμένες δεσμεύσεις στον 
κοινωνικό τομέα. Για τον λόγο αυτόν, παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ένα φιλόδοξο 
ανανεωμένο κοινωνικό πρόγραμμα δράσης έως τα μέσα του 2008, το οποίο θα πρέπει να 
αποτελέσει αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Το 
ανανεωμένο κοινωνικό πρόγραμμα δράσης δεν θα έπρεπε μόνο να καλύπτει την εκπαίδευση, 
την μετανάστευση και τις δημογραφικές εξελίξεις και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του 
χάσματος δεξιοτήτων, αλλά θα ήταν σκόπιμο να περιέχει επίσης σαφείς δεσμεύσεις για την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 
απασχόλησης και να καταπολεμηθούν ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις και η 
φτώχεια.

Υπό το φως των προαναφερθέντων, η εισηγήτρια συμπεραίνει ότι οι σημερινές
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση δεν χρειάζονται συνολική αναθεώρηση αλλά
πρέπει να αναθεωρηθούν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει τις
τροποποιήσεις της Επιτροπής στα κείμενα αιτιολόγησης των κατευθυντήριων γραμμών για
την απασχόληση, η εισηγήτρια ζητεί αναθεώρηση των ίδιων των κατευθυντήριων γραμμών, 
ούτως ώστε να καταστούν πιο ορατές οι αναγκαίες αλλαγές. Ο προτεινόμενος κατάλογος
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τροπολογιών στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση σχετίζεται κυρίως με την
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της Λισαβόνας (και της ορατότητάς 
της), με την ποιότητα της απασχόλησης στις κατευθυντήριες γραμμές μέσω της ενσωμάτωσης 
ισόρροπης προσέγγισης όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια στην απασχόληση και με την 
θέσπιση ρήτρας σχετικά με την ενεργό ένταξη. Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνει τους στόχους και τα κριτήρια αναφοράς στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης στα κείμενα αιτιολόγησης. Για λόγους
ορατότητας, συνιστά ωστόσο να παραμείνουν οι εν λόγω στόχοι και τα εν λόγω κριτήρια
αναφοράς προσαρτημένα υπό μορφή καταλόγου στις κατευθυντήριες γραμμές.


