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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει στην Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

καθιερώνεται σύνδεση μεταξύ του 

προγραμματισμού των ταμείων της 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

και των σχετικών συστάσεων ανά χώρα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία της 

Ένωσης προορίζονται για την επίτευξη 

των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 

174 ΣΛΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή της Ένωσης και να μειωθούν οι 

διαφορές μεταξύ των επιπέδων 

ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών· 

Τροπολογία  2 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η 

εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι έχει 

σημασία η υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
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για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 

ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του 

για την απουσία συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων 

υπέρ της ισότητας των φύλων από τις 

πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται 

στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία 

του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα 

δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να 

φτάσουν το 30% το συντομότερο δυνατόν 

και το αργότερο έως το 2027· 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για τη 

δημιουργία μιας ανθεκτικής κοινωνικής 

Ευρώπη και ότι η εξάλειψη των 

διακρίσεων είναι ουσιώδης για την 

εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του 

για την απουσία συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων 

υπέρ της ισότητας των φύλων από τις 

πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται 

στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία 

του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα 

δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να 

φτάσουν το 30% το συντομότερο δυνατόν 

και το αργότερο έως το 2027· 

Τροπολογία  3 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων, στο Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους, στο πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία και στο πρόγραμμα για την 

υγεία· 
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Τροπολογία  4 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι η προτεινόμενη 

σύνδεση μεταξύ του προγραμματισμού 

των διαρθρωτικών ταμείων, των στόχων 

πολιτικής τους και του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, ιδίως των συστάσεων ανά 

χώρα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να 

λάβει υπόψη την τοπική και περιφερειακή 

διάσταση· ζητεί να θεσπιστούν 

αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

προγραμματισμού για τα ταμεία της ΕΕ, 

ιδιαίτερα το ΕΚΤ+, οι οποίοι θα 

συμβάλουν στην έμπρακτη εφαρμογή των 

αρχών και των δικαιωμάτων του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της 

διασφάλισης φιλόδοξων χρηματοδοτικών 

πόρων, καθώς και των αναγκαίων 

συνεργειών μεταξύ των ταμείων της 

Ένωσης· 

 

Τροπολογία  5 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 vi  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14 vi. διπλασιασμό των πόρων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων (στο 

πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων)· 

14 vi. διπλασιασμό των πόρων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 

δυνάμει του ΕΚΤ+ (στο πλαίσιο του 

τρέχοντος προγράμματος της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων), με παράλληλη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος 

και της προστιθέμενης αξίας του· 

 

Τροπολογία  6 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. επιμένει ότι πρέπει να επιταχυνθεί 

η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για 

το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων στο ΕΚΤ+ ενδέχεται να μειώσει τα 

επίπεδα δέσμευσης των κρατών μελών 

και το επίπεδο των πόρων που 

προορίζονται απευθείας για τους νέους· 

 

Τροπολογία  7 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν 

τα μέσα της Ένωσης ώστε να 

αντιμετωπιστούν η κοινωνική ένταξη και 

η ένταξη στην αγορά εργασίας των 

υπηκόων τρίτων χωρών· ζητεί, προς το 

σκοπό αυτό, να επιτευχθούν καλύτερες 

συνέργειες μεταξύ των ταμείων της 

Ένωσης και της επάρκειας των πόρων· 

τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης 

των επιμέρους αστικών και τοπικών 

προκλήσεων της μετανάστευσης, μεταξύ 

άλλων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση των πόλεων, των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 

κοινωνικών εταίρων, των 

κοινωνικοοικονομικών φορέων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

που αναπτύσσουν και υλοποιούν έργα 

στον τομέα αυτό· 
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