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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιουλίου 2006
για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών
(2006/544/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές
πολιτικές θα πρέπει να επανεξετάζονται πλήρως μόνο ανά
τριετία, ενώ στα ενδιάμεσα έτη έως το 2008 η επικαιροποίησή τους θα πρέπει να είναι αυστηρώς περιορισμένη προκειμένου να εξασφαλισθεί ο βαθμός σταθερότητας που είναι
απαραίτητος για την αποτελεσματική εφαρμογή.

(4)

Η εξέταση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων
των κρατών μελών που περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για την απασχόληση, δείχνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στους τομείς προτεραιότητας:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το
άρθρο 128 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

— να προσελκύουν και να διατηρούν περισσότερα άτομα
στην απασχόληση, αυξάνοντας την προσφορά εργασίας
και εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα κοινωνικής προστασίας,

έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης (3),

— να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων
και των επιχειρήσεων, και

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατά τη μεταρρύθμιση της στρατηγικής της Λισσαβώνας το
2005 δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη και στις θέσεις εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (4) και οι
γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (5)
έχουν εγκριθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο, στο πλαίσιο
του οποίου η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση των στόχων
της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την απασχόληση και
την αγορά εργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλους τους
αναγκαίους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους — συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή — για τις
τρεις πτυχές της στρατηγικής της Λισσαβώνας (οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική) ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι προκύπτουσες συνεργίες μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

(1) Γνώμη της 4ης Απριλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 17ης Μαΐου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
(3) Γνώμη της 27ης Απριλίου 2006.
(4) Απόφαση του Συμβουλίου 2005/600/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2005 για
τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών
μελών (ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21).
5
( ) Σύσταση του Συμβουλίου 2005/601/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές
πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας (2005-2008) (ΕΕ
L 205 της 6.8.2005, σ. 28).

— να αυξήσουν την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο με τη
βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.
(5)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης/24ης Μαρτίου 2006
υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο των πολιτικών απασχόλησης
μέσα στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισσαβώνας καθώς και
την ανάγκη αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης για τις
κατηγορίες προτεραιότητας, με μια προσέγγιση κύκλου
ζωής. Σε αυτή τη συνάρτηση, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων το οποίο αναμένεται να
ενισχύσει περαιτέρω την συνεκτίμηση της διάστασης του
φύλου και να δώσει ώθηση για τη βελτίωση των προοπτικών
και ευκαιριών των γυναικών σε ευρεία κλίμακα.

(6)

Η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων,
όπως ορίζεται στις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των
Συνθηκών προσχώρησης, θα πρέπει να ενδυναμώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχύσει το δυναμικό της για ανάπτυξη και απασχόληση.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη τόσο της εξέτασης από την Επιτροπή
των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων όσο και των
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το επίκεντρο
θα πρέπει τώρα να αποτελέσει η αποτελεσματική και έγκαιρη
υλοποίηση, με ιδιαίτερη προσοχή στους συμπεφωνημένους
ποσοτικούς στόχους, όπως έχουν στις κατευθυντήριες
γραμμές 2005-2008, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
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(8)

(9)
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση κατά τον προγραμματισμό της χρήσης της κοινοτικής χρηματοδότησης, ιδίως του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

2005/600/ΕΚ, παραμένουν και κατά το 2006 και λαμβάνονται
υπόψη από τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την απασχόληση.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δέσμη ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές
για τις οικονομικές πολιτικές,

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, όπως ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης

Άρθρο 2

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2006.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. KORKEAOJA

