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Έκθεση A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

2017/2260(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος 

και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 

αποτελούν βασικά εργαλεία για τους 

εργοδότες και τις συνδικαλιστικές 

ενώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται 

δίκαιοι μισθοί και δίκαιες συνθήκες 

εργασίας, και ότι τα ισχυρά συστήματα 

συλλογικής διαπραγμάτευσης ενισχύουν 

την ανθεκτικότητα των κρατών μελών σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης· 

υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα συλλογικής 

διαπραγμάτευσης αποτελεί ζήτημα που 

απασχολεί το σύνολο των ευρωπαίων 

εργαζομένων, με κρίσιμες επιπτώσεις για 

τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, 

μεταξύ άλλων για τον σεβασμό των 

θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, 

και ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 

συνιστούν ευρωπαϊκό θεμελιώδες 
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δικαίωμα που τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα έχουν δεσμευτεί να σέβονται, 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, να χαραχθούν πολιτικές 

που να σέβονται, να προωθούν και να 

ενισχύουν τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και τη θέση των 

εργαζομένων σε συστήματα καθορισμού 

των μισθών που διαδραματίζουν κρίσιμο 

ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 

συνθηκών εργασίας· πιστεύει ότι όλα 

αυτά θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα την 

υποστήριξη της συνολικής ζήτησης και 

της οικονομικής ανάκαμψης, τη μείωση 

των μισθολογικών ανισοτήτων και την 

καταπολέμηση της φτώχειας των 

εργαζομένων·  

Or. en 
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Έκθεση A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

2017/2260(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. δηλώνει ότι, επτά χρόνια μετά την 

έναρξη του κύκλου συντονισμού της 

οικονομικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, ορισμένες από τις 

σημαντικότερες εργασιακές και 

κοινωνικές ανισορροπίες στην Ευρώπη, 

όπως ο κατακερματισμός της αγοράς 

εργασίας, η μισθολογική διασπορά και η 

παιδική φτώχεια, όχι μόνο δεν έχουν 

αποκατασταθεί, αλλά έχουν επιδεινωθεί, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δημόσιες 

πολιτικές σε εθνικό επίπεδο είναι 

ανεπαρκείς για την οικοδόμηση μιας 

δικαιότερης ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας και ότι οι τρέχουσες εθνικές 

προσπάθειες θα πρέπει να 

συμπληρώνονται με ισχυρότερες και 

ευρύτερες πολιτικές σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο· τονίζει ότι η δημοσιονομική 
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ευελιξία είναι ζωτικής σημασίας για τη 

στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων στα 

κοινωνικά δικαιώματα, και το ίδιο ισχύει 

για την αποτελεσματική ενσωμάτωση 

όλων των αρχών που κατοχυρώνονται 

στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια· τονίζει 

ότι τα προγράμματα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης δεν αφήνουν περιθώρια για 

επενδύσεις σε κοινωνικές πολιτικές, οι 

οποίες αντιθέτως υπόκεινται σε 

σημαντικές περικοπές· απαιτεί να 

αξιολογείται και να παρακολουθείται 

κάθε προτεινόμενο φορολογικό μέτρο, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, ούτως 

ώστε να εκτιμάται ο κοινωνικός του 

αντίκτυπος·  

Or. en 
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Τροπολογία  5 
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Έκθεση A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

2017/2260(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  6α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 

συστάσεις ανά χώρα που να μπορούν να 

συμβάλουν στην αύξηση της 

απασχόλησης και στη μείωση των 

οικολογικών αποτυπωμάτων, και ζητεί τη 

διενέργεια ενδελεχών ανεξάρτητων 

μελετών για το κόστος και τα οφέλη της 

μετατόπισης των φορολογικών 

επιβαρύνσεων (π.χ. από τη φορολόγηση 

εργασίας στην περιβαλλοντική 

φορολόγηση)· τονίζει ότι οι συστάσεις 

αυτές δεν θα πρέπει να έχουν 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης και δεν θα πρέπει 

να επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα με 

χαμηλά εισοδήματα·  

Or. en 
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Έκθεση A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

2017/2260(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι ο τρόπος παρουσίασης των 

δεδομένων στην Κοινή Έκθεση για την 

Απασχόληση δεν είναι σαφής και συχνά 

δεν καταλήγει κάπου, ιδίως στον τομέα 

της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, ή καθιστά δύσκολη τη 

σύγκριση, για παράδειγμα όσον αφορά 

την εξέλιξη των μισθών, την 

παραγωγικότητα και την υπεραξία 

κεφαλαίων, ή τη φορολογική επιβάρυνση 

για την εργασία και το κεφάλαιο· 

προειδοποιεί ότι η πολυπαραγοντική 

παραγωγικότητα, η οποία είναι 

σημαντική για την κατανόηση της 

εξέλιξης της παραγωγικότητας στην 

ευρωπαϊκή οικονομία, δεν αποτελεί 

αντικείμενο μέτρησης· καλεί την 
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Επιτροπή, για μία ακόμη φορά, να 

αναπτύξει και να συμπληρώσει τον 

πίνακα αποτελεσμάτων της Κοινής 

Έκθεσης για την Απασχόληση με νέους 

δείκτες που καλύπτουν ζητήματα του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων τα οποία σχετίζονται με την 

κατάσταση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας πέραν των αμοιβών, των λόγων 

ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση, της 

ποιότητας της απασχόλησης, των 

ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, της 

προστασίας από την απόλυση, της 

κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων, 

της δημιουργίας συνδικάτων, της 

πρόσβασης στην περίθαλψη εκτός από 

την παιδική μέριμνα, των υγιών και 

ασφαλών χώρων εργασίας, της κάλυψης 

κοινωνικής προστασίας, των επιδομάτων 

ανεργίας, των συστημάτων ελάχιστου 

εισοδήματος, των επαρκών συντάξεων, 

της ένταξης ατόμων με αναπηρίες, της 

μακροχρόνιας περίθαλψης, της 

πρόσβασης σε στέγαση και της 

πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες·  

  

Or. en 



 

AM\1147857EL.docx  PE616.078v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.3.2018 A8-0052/7 

Τροπολογία  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Εύα Καϊλή, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, 

Javier Couso Permuy, Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina 

Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
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2017/2260(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. συμμερίζεται την άποψη της 

Επιτροπής ότι «τα συστήματα κοινωνικής 

προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν το 

δικαίωμα σε παροχές ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος»· καλεί τα κράτη 

μέλη να καθορίσουν ένα επαρκές ελάχιστο 

εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις 

εθνικές πρακτικές και με τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, και να 

εξασφαλιστεί ότι είναι προσιτό σε όλους 

και ότι θα στοχεύει όσους που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη· θεωρεί ότι για να 

είναι αποτελεσματικά κατά την 

καταπολέμηση της φτώχειας, τα 

συστήματα ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος θα πρέπει να συνοδεύονται 

από την πρόσβαση σε ποιοτικά και 

14. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι «τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε 

παροχές ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος»· καλεί τα κράτη μέλη να 

καθορίσουν ένα επαρκές ελάχιστο 

εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας 

και να εξασφαλιστεί ότι είναι ευπρόσιτο σε 

όλους όσους το έχουν ανάγκη· θεωρεί ότι 

για να είναι αποτελεσματικά κατά την 

καταπολέμηση της φτώχειας, τα 

συστήματα ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος θα πρέπει να συνοδεύονται 

από την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 

και μέτρα για τη διευκόλυνση της εισόδου 

ή της επανένταξης στην αγορά εργασίας 

για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις, αν μπορούν να εργαστούν· 
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προσιτά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και 

μέτρα για την προώθηση των ίσων 

ευκαιριών και τη διευκόλυνση της εισόδου 

ή της επανένταξης στην αγορά εργασίας 

για άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις, αν μπορούν να εργαστούν· 

καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τα 

κράτη μέλη κατά την υιοθέτηση ενός 

κοινού πλαισίου για την εφαρμογή αυτών 

των συστημάτων παροχών ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος σύμφωνα με τις 

εθνικές πρακτικές τους και τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων· 

Or. en 
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Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 

2017/2260(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  40α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εφαρμόσουν μισθολογική 

διαφάνεια σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο με τη θέσπιση υποχρέωσης να 

διενεργούν ελέγχους σχετικά με τη 

μισθολογική ανισότητα μεταξύ των 

φύλων σε επίπεδο εταιρειών, ούτως ώστε 

να επιτευχθεί ίση αμοιβή για γυναίκες και 

άντρες που αναλαμβάνουν τον ίδιο ρόλο ή 

επιτελούν «έργο ίσης αξίας»· καλεί την 

Επιτροπή να προτείνει υποχρεωτικές 

απαιτήσεις για να εισαγάγουν οι 

εργοδότες στον δημόσιο και στον 

ιδιωτικό τομέα σχέδια ισότητας σε 

επίπεδο επιχειρήσεων, τα οποία θα έχουν 

διαπραγματευτεί με τους εκπροσώπους 

των εργαζομένων, ούτως ώστε να 

εξαλειφθεί η ανισότητα των φύλων στον 
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χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων μέτρα για 

την ενεργό προώθηση της ισότητας και 

χαρτογράφηση των μισθών για τον 

εντοπισμό των υφιστάμενων 

μισθολογικών διαφορών μεταξύ γυναικών 

και αντρών·  

Or. en 

 

 


