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2. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί 
στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ είναι εξίσου 
σημαντικοί με τους οικονομικούς στόχους 
της· τονίζει ότι η ανάγκη επένδυσης στην 
κοινωνική ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνον 
ένα μέσο με το οποίο διασφαλίζεται η 
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και 
σύγκλισης, αλλά ότι πρέπει επίσης να 
αποτελεί και από μόνη της ειδικό στόχο· 
επικροτεί την αναγνώριση της σημασίας 
του κοινωνικού πυλώνα και της ανάγκης 
ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της 
ΕΕ, καθώς και αντιμετώπισης των 
ανισοτήτων εντός και μεταξύ των 
περιφερειών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα μέσω της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων κατά τρόπο ώστε να 
δημιουργηθεί μια πραγματική κοινωνική 
διάσταση για την ΕΕ, μεταξύ άλλων 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μελέτες 
και βελτιώνοντας την πολιτική προβολή 
και τον αντίκτυπο του πίνακα 
αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών 
απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών, 
εφαρμόζοντας ταυτόχρονα με 
αποτελεσματικότητα όλες τις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αποσκοπούν σε 
μετασχηματιστικές δράσεις προς μια πιο 

2. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί 
στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ είναι εξίσου 
σημαντικοί με τους οικονομικούς στόχους 
της· τονίζει ότι η ανάγκη επένδυσης στην 
κοινωνική ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνον 
ένα μέσο με το οποίο διασφαλίζεται η 
επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και 
σύγκλισης, αλλά ότι πρέπει επίσης να 
αποτελεί και από μόνη της ειδικό στόχο· 
επικροτεί την αναγνώριση της σημασίας 
του κοινωνικού πυλώνα και της ανάγκης 
ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της 
ΕΕ, καθώς και αντιμετώπισης των 
ανισοτήτων εντός και μεταξύ των 
περιφερειών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα μέσω της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων κατά τρόπο ώστε να 
δημιουργηθεί μια πραγματική κοινωνική 
διάσταση για την ΕΕ, μεταξύ άλλων 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μελέτες 
και βελτιώνοντας την πολιτική προβολή 
και τον αντίκτυπο του πίνακα 
αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών 
απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών, 
εφαρμόζοντας ταυτόχρονα με 
αποτελεσματικότητα όλες τις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αποσκοπούν σε 
μετασχηματιστικές δράσεις προς μια πιο 
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βιώσιμη από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική άποψη ένωση· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις 20 αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως δείκτες για την 
αξιολόγηση της επιτυχίας των χωρών όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της δέσμευσής 
τους για υλοποίησή του στις οικονομικές 
πολιτικές τους, καθώς και να ενισχύσει την 
ικανότητά της όσον αφορά την 
παρακολούθηση της κοινωνικής 
κατάστασης· τονίζει ότι η απασχόληση και 
οι κοινωνικές παράμετροι θα πρέπει να 
τεθούν επί ίσοις όροις με τις οικονομικές 
παραμέτρους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών·

βιώσιμη από κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική άποψη ένωση· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις 20 αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων ως δείκτες για την 
αξιολόγηση της επιτυχίας των χωρών όσον 
αφορά την ενσωμάτωση της δέσμευσής 
τους για υλοποίησή του στις οικονομικές 
πολιτικές τους, καθώς και να ενισχύσει την 
ικανότητά της όσον αφορά την 
παρακολούθηση της κοινωνικής 
κατάστασης· τονίζει ότι οι δείκτες 
απασχόλησης θα πρέπει να τεθούν επί 
ίσοις όροις με τις οικονομικές 
παραμέτρους, ώστε να μπορούν να 
αποτελούν έναυσμα για τη διενέργεια 
αναλύσεων εις βάθος και την ανάληψη 
διορθωτικών δράσεων στα σχετικά 
κράτη μέλη·
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40. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε 
δημόσιες, βασιζόμενες στην αλληλεγγύη 
και επαρκείς συντάξεις και συντάξεις 
γήρατος· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη για την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η αλληλεγγύη στα 
συστήματα αυτά· πιστεύει ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, 
ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις 
γυναίκες και τους άνδρες είναι η αύξηση 
του συνολικού ποσοστού απασχόλησης και 
η δημιουργία περισσότερων ποιοτικών 
θέσεων εργασίας για όλες τις ηλικίες, 
μέσω της βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας και απασχόλησης και μέσω της 
δέσμευσης των απαραίτητων 
συμπληρωματικών δημόσιων δαπανών· 
πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει 
να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην 
πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, και 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις 
της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά 
γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και 
του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και 
τον βαθμό οικονομικής εξάρτησης· θεωρεί 

40. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
διατίθεται καθολική πρόσβαση σε 
επαρκείς συντάξεις και συντάξεις γήρατος· 
αναγνωρίζει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη για την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η αλληλεγγύη στα 
συστήματα αυτά· πιστεύει ότι από τους 
καλύτερους τρόπους για να 
εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και 
επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και 
τους άνδρες είναι η αύξηση του συνολικού 
ποσοστού απασχόλησης και η δημιουργία 
περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για όλες τις ηλικίες, η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και απασχόλησης και 
η συμπλήρωση των προβλεπόμενων εκ 
του νόμου συντάξεων με επαγγελματικά, 
συμπληρωματικά και ιδιωτικά 
συστήματα· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να επικεντρωθούν, 
μεταξύ άλλων, στην πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς 
εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την 
κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις 
συνθήκες εργασίας και τον βαθμό 
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ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης 
να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των 
εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, 
ιδίως των γυναικών, των νέων και των 
αυτοαπασχολούμενων, που πλήττονται 
από την ανασφάλιστη, άτυπη 
απασχόληση, τις περιόδους ακούσιας 
ανεργίας ή τις μειώσεις του χρόνου 
εργασίας·

οικονομικής εξάρτησης· θεωρεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των 
εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, 
ιδίως των γυναικών, των νέων και των 
αυτοαπασχολούμενων·

Or. en
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Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. είναι της γνώμης ότι η πολιτική 
συνοχής, ως μία από τις κύριες επενδυτικές 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 
αποδείξει την αποτελεσματικότητά της 
όσον αφορά την αύξηση της κοινωνικής 
συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

43. είναι της γνώμης ότι η πολιτική 
συνοχής, ως μία από τις κύριες επενδυτικές 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 
αποδείξει την αποτελεσματικότητά της 
όσον αφορά την αύξηση της κοινωνικής 
συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση· επικροτεί τη μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου με την πολιτική συνοχής·

Or. en


