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21.10.2015 A8-0307/2 

Τροπολογία  2 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. ζεσξεί ιππεξό ην γεγνλόο όηη θακία 

γεληθή αλαθνξά δελ γίλεηαη ζηνπο 

ζηόρνπο ηεο Επξώπεο 2020 γηα έμππλε, 

βηώζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 

αλάπηπμε· ηνλίδεη όηη νη θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο θαη νη πνιηηηθέο απαζρόιεζεο 

δελ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κόλν από 

άπνςε θόζηνπο, αιιά θαη ππό ην πξίζκα 

ηνπ καθξνπξόζεζκνπ νθέινπο· γηα ηνλ 

ιόγν απηό, δεηεί ηελ ελζσκάησζε ησλ 

ζρεηηθώλ θνηλσληθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ ζην λέν πιαίζην 

αμηνιόγεζεο πνπ ζα δηαζθαιίδεη όηη νη 

εηδηθέο αλά ρώξα ζπζηάζεηο ζα 

πξνηείλνληαη ζε όιεο ηηο ρώξεο πνπ δελ 

ζεκεηώλνπλ πξόνδν όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο, ηελ 

εμαζθάιηζε αμηνπξεπώλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ ζα νδεγνύλ ζε πνηνηηθή απαζρόιεζε, 

ηελ πξόιεςε ηεο πξόσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πξνώζεζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο, ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ πόξσλ 

θαη ηελ πξόιεςε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Τροπολογία  3 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 33 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  33α. ραηξεηίδεη ηε κείσζε ησλ πνζνζηώλ 

αλεξγίαο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε· 

ηνλίδεη, σζηόζν, όηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα θαη θαιεί 

ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ εθαξκνγή 

νπζηαζηηθώλ ελεξγώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία λα ζηνρεύεη ηόζν 

ζηελ απαζρνιεζηκόηεηα ησλ αηηνύλησλ 

εξγαζία όζν θαη ζε κηα αγνξά εξγαζίαο κε 

ιηγόηεξνπο απνθιεηζκνύο θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο πξόζζεηα κέηξα 

ζηήξημεο ηόζν γηα ηα άηνκα πνπ 

αλαδεηνύλ εξγαζία όζν θαη γηα ηνπο 

εξγνδόηεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο 

αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ θαη ησλ 

παξσρεκέλσλ δεμηνηήησλ σο κέζν γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο καθξνρξόληαο 

αλεξγίαο θαη πηζηεύεη όηη είλαη 

απαξαίηεην ζε εζληθό θαη επξσπατθό 

επίπεδν λα ππάξμεη κεγαιύηεξνο 

ζπληνληζκόο ησλ πνιηηηθώλ απηώλ· δεηεί 

γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο λα ιεθζνύλ 

εληαηηθόηεξα κέηξα γηα ηελ ζηήξημε θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ, εξγνδνηηθώλ 
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νξγαλώζεσλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θνξέσλ, θαζώο θαη γηα λα αληηκεησπηζζεί 

ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δεκόζησλ θαη 

ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηελ Έλσζε· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Τροπολογία  4 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  34α. επηζεκαίλεη όηη ην Δηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Τακείν (ΔΝΤ) θαη ν 

Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) έρνπλ 

πξνεηδνπνηήζεη γηα ηα θνηλσληθά 

(θηώρεηα ζηελ εξγαζία) θαη ηα 

νηθνλνκηθά (ζπξξίθλσζε εζσηεξηθήο 

δήηεζεο) πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ππνηίκεζε ησλ κηζζώλ πνπ έρεη 

πξνθύςεη ηα ηειεπηαία ρξόληα· ηνλίδεη ελ 

πξνθεηκέλσ όηη κηα θαηάιιειε 

κηζζνινγηθή πνιηηηθή έρεη δσηηθή 

ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη όηη, γηα ηνλ ιόγν 

απηό, νη απμήζεηο ησλ κηζζώλ ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκνζηνύλ θαιύηεξα ζηηο 

αιιαγέο ηεο παξαγσγηθόηεηαο· 

ππνζηεξίδεη όηη πξέπεη λα ππάξμεη θάπνηα 

αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο αύμεζεο ησλ 

κηζζώλ, εηδηθά ζηηο ρώξεο όπνπ νη κηζζνί 

είλαη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, 

πάληα όκσο ζε πιαίζην ζεβαζκνύ ηεο 

αξρήο ηεο επηθνπξηθόηεηαο· ππελζπκίδεη 

όηη νη ειάρηζηνη κηζζνί δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη 

επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ γηα ηελ 

εθπόλεζε κειέηεο γηα ην ζέκα απηό, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο αλάιπζεο 

ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ 

όζνλ αθνξά ηελ αγνξαζηηθή δύλακή 
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ηνπο· ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζεζπίζνπλ θαηώηαηνπο κηζζνύο ζύκθσλα 

κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο θαη λα εμεηάζνπλ ηηο 

επηπηώζεηο ηνπο γηα ηε θηώρεηα ζηελ 

εξγαζία, ην εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ, 

ηε ζπλνιηθή δήηεζε θαη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Τροπολογία  5 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  40α. ζεσξεί όηη νη ζπζηάζεηο ηνπ 2015 

έρνπλ επηθεληξσζεί ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη όρη ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ησλ 

κεησκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ηεο πνηόηεηαο 

ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

όζνπο έρνπλ αλάγθε· ππελζπκίδεη ηελ 

αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ επελδύζεηο 

ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε θαη ηελ 

πξόιεςε θαη ζηηο πςειήο πνηόηεηαο, 

πξνζηηέο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

από λεαξή ειηθία, ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλόηεηαο, ησλ 

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο· ηνλίδεη όηη ε 

απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξεζίεο ζα 

κπνξνύζε επίζεο λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα, αλ 

αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά, θαη όηη 

νη ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξόλνηαο απνηεινύλ θξίζηκνπο ηνκείο γηα 

επελδύζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

εμαζθάιηζε βηώζηκσλ νηθνλνκηώλ· θαιεί 

ηελ Επηηξνπή λα ππνβάιεη έθζεζε 

πξνόδνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηώλ, ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο Επξώπε 2020, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ ζηνπο 
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ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

κέξηκλαο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηεο 

απαζρόιεζεο· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Τροπολογία  6 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  41α. ζεσξεί όηη, παξόιν πνπ ε Επηηξνπή 

έρεη αλαγλσξίζεη όηη «ε θηώρεηα θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε έρνπλ απμεζεί», κε 1 

ζηα 4 άηνκα λα δνπλ ζήκεξα ππό 

ζπλζήθεο θηώρεηαο, είλαη ιππεξό ην 

γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά 

ζηηο εηδηθέο αλά ρώξα ζπζηάζεηο ζηνλ 

ζηόρν κείσζεο ηεο θηώρεηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο Επξώπε 2020· δεηεί λα 

ππάξμεη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο θηώρεηαο κε βάζε 

ηελ πξόζβαζε ζε αμηνπξεπείο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ λα νδεγνύλ ζε πνηνηηθή 

απαζρόιεζε, ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο· ηνλίδεη όηη ε 

εθπαίδεπζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε 

ελδπλάκσζε ηεο απαζρόιεζεο απνηεινύλ 

έλα από ηα θπξηόηεξα κέζα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηώρεηαο· ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε λα αλαγλσξηζηεί ε αύμεζε 

ηεο αηνκηθήο ππεξρξέσζεο σο 

θαηάζηαζε πνπ απμάλεη ηελ πξνζσπηθή 

θαη ηε γεληθή νηθνλνκηθή εππάζεηα· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Τροπολογία  7 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  42α. ζεκεηώλεη κε αλεζπρία ηελ ηαρεία 

αύμεζε ησλ αθξαίσλ κνξθώλ θηώρεηαο 

όπσο ηεο έιιεηςεο ζηέγεο ζε πνιιά 

θξάηε κέιε· δεηεί νη εηδηθέο αλά ρώξα 

ζπζηάζεηο λα απεπζύλνληαη ζε όια ηα 

θξάηε κέιε όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο 

θνηλσληθήο έληαμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ αθξαίσλ κνξθώλ 

θηώρεηαο, όπσο ε έιιεηςε ζηέγεο· 

ζπκθσλεί κε ηελ Επηηξνπή όηη ηα θξάηε 

κέιε πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην 

πξόβιεκα ησλ αζηέγσλ θαη όζσλ 

θηλδπλεύνπλ λα κείλνπλ άζηεγνη κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηελ πξόιεςε, πξνζεγγίζεσλ 

κε επίθεληξν ηελ ζηέγαζε, ηεο 

αλαζεώξεζεο ησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ 

πξαθηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηηο εμώζεηο θαη 

ηεο ύπαξμεο πξαγκαηηθά πξνζηηήο 

ζηέγαζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

ζηαζεξόηεηα θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο 

πνηληθνπνίεζεο ησλ αζηέγσλ· δεηεί λα 

βειηησζεί ε δηαθξαηηθή αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθώλ θαη ε ακνηβαία 

κάζεζε θαη αλαγλσξίδεη ηνλ ξόιν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απαζρόιεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (EASI) ελ 

πξνθεηκέλσ· 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Τροπολογία  8 

Thomas Händel 

εξ ονόματορ τηρ Επιτποπήρ Απασσόλησηρ και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για τον σςντονισμό τηρ οικονομικήρ πολιτικήρ: ευαπμογή των 

πποτεπαιοτήτων τος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 42 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  42β. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηε ζύζηαζε 

ηεο Επηηξνπήο γηα κεηαξξύζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

νύησο ώζηε λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο 

ηνπο όζνλ αθνξά ηελ παξνρή θαζνιηθήο 

πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο κέξηκλαο 

πςειήο πνηόηεηαο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθά 

πξνζηηήο πξόζβαζεο ζε θάξκαθα, ηδίσο 

ζε θάξκαθα πνπ ζώδνπλ δσέο – θαζώο 

θαη γηα εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο· παξαηεξεί όηη, σο 

ζπλέπεηα ηεο θξίζεο, νξηζκέλα θξάηε 

κέιε δελ θαηόξζσζαλ λα εμαζθαιίζνπλ 

πιήξε θάιπςε ηεο δεκόζηαο πγείαο· 

Or. en 

 

 


