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Τροπολογία  1 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων 

της Επιτροπής για τις κοινωνικές 

επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων 

της Επιτροπής για τις κοινωνικές 

επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013, 

συμπεριλαμβανομένης της σύστασης με 

τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας 

τον κύκλο της μειονεξίας», 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη σύστασή του 

προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, 

σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την 
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ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη 

και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 

2014-2015, 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με 

την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για 

τους άστεγους, 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση», 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση 

επισκόπησης του Eurofound με τίτλο 

«Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις 

Συνθήκες Εργασίας», 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Κοινωνική 

κινητικότητα στην ΕΕ», 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Νέες μορφές 

απασχόλησης», 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη θεματική 

ενημέρωση του Eurofound με τίτλο «The 

Posted Workers' remuneration gaps: 

Challenging the equal treatment 

principle» (Οι διαφορές στις αμοιβές των 

αποσπασμένων εργαζόμενων: η 

αμφισβήτηση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης) που παρέχει μια λεπτομερή 

επισκόπηση των θέσεων των 

κυβερνήσεων και των κοινωνικών 

εταίρων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε 

σχέση με την αρχή της ίσης αμοιβής για 

ίδια εργασία, 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Developments in 

working life in Europe: EurWORK 

annual review 2016» (Εξελίξεις στον 

επαγγελματικό βίο στην Ευρώπη: ετήσια 

επισκόπηση 2016 του EurWORK), καθώς 

και το ειδικό κεφάλαιο στην ετήσια 

επισκόπηση του EurWORK με τίτλο «Pay 

inequalities at the workplace and beyond 

– Evidence and debates around Europe» 

(Μισθολογικές ανισότητες στον χώρο 

εργασίας και πέραν αυτού – Αποδεικτικά 

στοιχεία και συζητήσεις σε όλη την 

Ευρώπη), 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 ζ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Αλλαγές στην 

απασχόληση και μισθολογικές 

ανισότητες: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης 2017», 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 η (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Γυναίκες, άνδρες 

και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη», 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 

των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα τον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 10 «Μειώνουμε την 

ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών», 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιο 

συγκεκριμένα τον στόχο βιώσιμης 

ανάπτυξης 10 «Μειώνουμε την ανισότητα 

εντός και μεταξύ των χωρών», 
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Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη -A (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

και η δικαιοσύνη συγκαταλέγονται στις 

ευρωπαϊκές αξίες και αποτελούν 

ακρογωνιαίο λίθο για το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό μοντέλο, την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος 

των κρατών μελών και της ΕΕ είναι η 

προώθηση της απασχόλησης που θα 

επιτρέψει ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο 

απασχόλησης και την καταπολέμηση του 

αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα υπονομεύει την κοινωνική 

εμπιστοσύνη και διαβρώνει τη στήριξη 

προς τους δημοκρατικούς θεσμούς· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα υπονομεύει την κοινωνική 

εμπιστοσύνη και την κοινωνική ευημερία 

και διαβρώνει τη στήριξη προς τους 

δημοκρατικούς θεσμούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα υπονομεύει την κοινωνική 

εμπιστοσύνη και διαβρώνει τη στήριξη 

προς τους δημοκρατικούς θεσμούς· 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα μπορεί να υπονομεύσει τα 

κοινωνικά επιτεύγματα και την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες νοούνται τόσο ως 

εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των ατόμων 

όσο και ως απώλεια ευκαιριών των 

ατόμων, εμποδίζοντας την πιθανή εξέλιξη 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του 

ατόμου, περιορίζοντας την ανάπτυξη των 

ατόμων και, κατά συνέπεια, την πιθανή 

συμβολή τους στην κοινωνία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καταπολέμηση της ανισότητας πρέπει να 

εκτιμηθεί με βάση την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική διάσταση 

προκειμένου να προωθηθεί η αρμονική 
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ανάπτυξη στο σύνολο της ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  21 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική 

αιτία της μειωμένης ζήτησης είναι η 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 

που επικρατεί στη ζώνη του ευρώ επί 10 

και πλέον έτη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  22 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη 

ανισότητα περιορίζει την αποτελεσματική 

ζήτηση, μειώνει την καινοτομία και μπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής 

ευπάθειας· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή 

ανεργία περιορίζει την αποτελεσματική 

ζήτηση, μειώνει την καινοτομία, αυξάνει 

την ανισότητα και μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της οικονομικής ευπάθειας· 

Or. es 

 

Τροπολογία  23 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή 

και αυξανόμενη ανισότητα παρεμποδίζει 

όχι μόνο την πρόοδο προς την εξάλειψη 

της φτώχειας, αλλά και τις τυχόν 

προσπάθειες για την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής 

συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα υπονομεύει την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων 

απασχόλησης16, σύμφωνα με διεθνή 

θεσμικά όργανα, όπως το ΔΝΤ17 ή ο 

ΟΟΣΑ18· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα υπονομεύει την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης16, 

σύμφωνα με διεθνή θεσμικά όργανα, όπως 

το ΔΝΤ17 ή ο ΟΟΣΑ18· 

_________________ _________________ 

16ΔΝΤ (2017) Έγγραφο εργασίας 17/76 

Inequality Overhang. Grigoli, Francesco· 

Robles, Adrian. 

16ΔΝΤ (2017) Έγγραφο εργασίας 17/76 

Inequality Overhang. Grigoli, Francesco· 

Robles, Adrian. 

17ΔΝΤ (2015) «Causes and Consequences 

of Income Inequality: Έγγραφο στελεχών 

SDN/15/13 Ουάσινγκτον: Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/20

15/sdn1513.pdf 

17ΔΝΤ (2015) «Causes and Consequences 

of Income Inequality: Έγγραφο στελεχών 

SDN/15/13 Ουάσινγκτον: Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/20

15/sdn1513.pdf 

18ΟΟΣΑ (2015) In It Together: OECD 

Publishing, Παρίσι. 

18ΟΟΣΑ (2015) In It Together: OECD 

Publishing, Παρίσι. 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 
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Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας πρέπει να αυξηθεί με την 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για 

την ισότητα ανδρών και γυναικών και τον 

εκσυγχρονισμό του ισχύοντος πλαισίου 

πολιτικής, με στόχο τη βελτίωση της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ 

και το ΔΝΤ έχουν δηλώσει ότι οι 

εξαιρετικά υψηλές και αυξανόμενες 

ανισότητες έχουν άμεσο κοινωνικό 

κόστος, παρεμποδίζουν την κοινωνική 

κινητικότητα και μπορούν, επίσης, να 

παρεμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη 

σήμερα και στο μέλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της 

Eurostat, από τα 19 εκατομμύρια και 

πλέον άνεργων πολιτών που ζουν στην 

ΕΕ-28, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια 

ζουν στη ζώνη του ευρώ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  28 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αντί να 

σημειωθεί πρόοδος στην επίτευξη του 

στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

στην πραγματικότητα σημειώθηκε 

αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 

ευθύνη για την απασχόληση και την 

κοινωνική πολιτική αναλαμβάνουν 

πρωτίστως οι εθνικές κυβερνήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  30 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πολιτικές λιτότητας που ζήτησε η 

Επιτροπή και εφαρμόζονται από τα 

κράτη μέλη, επιπλέον της οικονομικής 

κρίσης των τελευταίων χρόνων, έχουν 

αυξήσει τις ανισότητες και έχουν πλήξει 

ιδίως τις γυναίκες, επιδεινώνοντας τη 

φτώχεια στις τάξεις των γυναικών και 

αποκλείοντάς τες ολοένα και περισσότερο 

από την αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη την 

επισήμανση του ΟΟΣΑ ότι η «μείωση της 

ανισότητας κατά συντελεστή Τζίνι μίας 

μονάδας θα μεταφραζόταν σε αύξηση της 

συνολικής ανάπτυξης 0,8 % την επόμενη 

πενταετία»[1]· 

[1] Έκθεση ΟΟΣΑ «In it Together: Why 

Less Inequality Benefits All» (Όλοι μαζί: 

Γιατί η μείωση της ανισότητας ωφελεί 

όλους μας), σ. 67. 

Or. en 
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Τροπολογία  32 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση όσον αφορά αφενός την 

ενίσχυση της ισότητας γυναικών και 

ανδρών και αφετέρου την τόνωση της 

οικονομικής ανάπτυξης, την απουσία 

αποκλεισμών, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την ευημερία των 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

ανδρών και γυναικών αποτελεί όπλο για 

την καταπολέμηση της φτώχειας των 

γυναικών, διότι έχει θετικές επιπτώσεις 

στην παραγωγικότητα και την οικονομική 

ανάπτυξη και οδηγεί σε μεγαλύτερη 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, πράγμα που συνεπάγεται πολλά 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

γυναικών και ανδρών αποτελεί σημαντικό 

οικονομικό πλεονέκτημα για την 

προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, 

και ότι η μείωση της ανισότητας στην 

απασχόληση δεν είναι μόνο ένα μέσο για 

την επίτευξη της ίσης μεταχείρισης στην 

αγορά εργασίας, αλλά και για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 

στον εθνικό πλούτο και τη συρρίκνωση 

της πυκνότητας των συνδικαλιστικών 

ενώσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 

στον εθνικό πλούτο και τη συρρίκνωση 

της πυκνότητας των συνδικαλιστικών 

ενώσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 

στον εθνικό πλούτο και τη συρρίκνωση 

της πυκνότητας των συνδικαλιστικών 

ενώσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού 

στον εθνικό πλούτο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  38 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ετήσια έκθεση του Oxfam διαπιστώθηκε 

ότι 8 άτομα κατέχουν τον πλούτο που 

αναλογεί στο ήμισυ των φτωχότερων 

στρωμάτων του παγκόσμιου πληθυσμού, 

δηλαδή 8 άτομα κατέχουν τον πλούτο 

3,25 δισεκατομμυρίων ατόμων (το 2015 

ήταν 62)· επιβάλλεται, ως εκ τούτου, 

αλλαγή πορείας όσον αφορά την 

εφαρμογή νέων μέσων ανακατανομής του 
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πλούτου με σκοπό την καταπολέμηση της 

φτώχειας, όπως το ελάχιστο εισόδημα για 

τους πολίτες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  39 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 

των μορφών άτυπης απασχόλησης 

αυξάνει τις ανισότητες, την επισφάλεια, 

τη φτώχεια και έχει μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλεια των 

πολιτών των κρατών μελών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  40 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της κοινωνικής κινητικότητας και των 

ανθρώπινων ικανοτήτων, καθώς και με 

τον περιορισμό των ατομικών και 

συλλογικών ελευθεριών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της κοινωνικής κινητικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Csaba Sógor 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της κοινωνικής κινητικότητας και των 

ανθρώπινων ικανοτήτων, καθώς και με τον 

περιορισμό των ατομικών και συλλογικών 

ελευθεριών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με τη μείωση 

της κοινωνικής κινητικότητας και των 

ανθρώπινων ικανοτήτων, καθώς και με τον 

περιορισμό της προσωπικής εξέλιξης, 

ωρίμανσης και πληρότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δημοσίευση του Eurofound (2017) 

σχετικά με την κοινωνική κινητικότητα 

στην ΕΕ παρέχει αποδεικτικά στοιχεία 

ότι το κοινωνικό υπόβαθρο εξακολουθεί 

να καθορίζει τις ευκαιρίες ζωής σε 

πολλές από τις χώρες της ΕΕ, με λίγες 

μόνο χώρες (Φινλανδία, Δανία, Βέλγιο και 

Κάτω Χώρες) να έχουν υψηλά επίπεδα 

κοινωνικής κινητικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οικονομική ανάπτυξη των δημόσιων 

οικονομιών των κρατών μελών εξαρτάται 

από πολλούς ακόμα παράγοντες πέραν 

της ανισότητας και ότι σπάνια υπάρχει 

αιτιώδης συνάφεια μεταξύ οικονομικής 

ανάπτυξης και ανισότητας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  44 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα ενδέχεται να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη αν 

τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα έχουν 

προβλήματα υγείας και χαμηλή 

παραγωγικότητα ή αν δεν έχουν επαρκή 

πρόσβαση στην εκπαίδευση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

πολλαπλές ανισότητες σχετικά με την 

πρόσβαση στην εργασία και εντός του 

χώρου εργασίας δημιουργούν κίνδυνο για 

την υγεία και την ευημερία του ατόμου 

και υπονομεύουν τις ευκαιρίες 

οικονομικής εξέλιξης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση 

κάλυψη κοινωνικής προστασίας 

αναλύεται στην έκθεση του Eurofound με 

τίτλο «Νέες μορφές απασχόλησης»1ε· 

δίνεται μια κάποια έμφαση στην πιο 

προβληματική, από πλευράς κοινωνικής 

προστασίας, εξ αυτών των μορφών, 

δηλαδή στην περιστασιακή εργασία· 

δίνονται παραδείγματα νομοθεσίας που 

εξαιρεί συγκεκριμένα όσους εργάζονται 

περιστασιακά, καθώς και άλλα 

παραδείγματα νομοθεσίας που τους 

συμπεριλαμβάνει, συνήθως με 

αντιστάθμιση που προκύπτει από 

εισοδηματικά όρια· η εργασία βάσει 

επιταγής πληρωμής υπηρεσίας (voucher) 

και ο στρατηγικός επιμερισμός 

εργαζομένου αποτελούν παραδείγματα μη 

συνήθων μορφών εργασίας που 

αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της 

ανεπάρκειας της κοινωνικής προστασίας 

στην περιστασιακή εργασία ή στην 

εργασία μερικής απασχόλησης· 

 _________________ 

 1ε 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/def

ault/files/ef_publication/field_ef_docume

nt/ef1461en.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μισθολογική ανισότητα που προκύπτει 

από αλλαγές στα πρότυπα απασχόλησης 

αναλύεται από το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο Απασχόλησης 2017 του 

Eurofound1ζ, το οποίο συμπεραίνει ότι οι 

αλλαγές στην αυξανόμενη μισθολογική 

ανισότητα μεταξύ 2005 και 2014 ήταν 

κυρίως αποτέλεσμα των αλλαγών στην 

κατανομή των μισθών εντός 

επαγγελμάτων, αλλαγές που συνδέονται 

με διαδικασίες απορρύθμισης της αγοράς 

εργασίας και κατάργησης της 

τυποποίησης των συμβάσεων εργασίας, 

ενώ η πόλωση στις θέσεις εργασίας και η 

αναβάθμιση της απασχόλησης λόγω 

τεχνολογικών αλλαγών και προώθησης 

δεξιοτήτων, διαδραματίζουν λιγότερο 

σημαντικό ρόλο· 

 _________________ 

 1ζ 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/def

ault/files/ef_publication/field_ef_docume

nt/ef1710en.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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της ανισότητας συνδέεται με 

δυσμενέστερα αποτελέσματα για την 

υγεία και την παιδεία· 

κοινωνίες με μεγαλύτερες εισοδηματικές 

ανισότητες έχουν υψηλότερα ποσοστά 

προβλημάτων υγείας και βίας, 

χαμηλότερη βαθμολογία σε μαθηματικά, 

γραφή και ανάγνωση, υψηλότερα 

ποσοστά παχυσαρκίας και φυλάκισης, 

καθώς και υψηλότερα ποσοστά 

αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ψυχική ασθένεια και η ποιότητα των 

κοινωνικών σχέσεων συνδέεται με την 

εισοδηματική ανισότητα ως κοινωνικό 

παράγοντα στρες ανεξάρτητα από το 

μέσο βιοτικό επίπεδο1στ· 

 _________________ 

 1στ Wilkinson, R., Pickett, K. (2017) 

Lancet Psychiatry. Δημοσιεύθηκε στο 

διαδίκτυο στις 25.5.2017. 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με 

δυσμενέστερα αποτελέσματα για την 

υγεία και την παιδεία· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

της ανισότητας συνδέεται με δραματική 

συρρίκνωση των κοινωνικών 

δικαιωμάτων των πολιτών και του 

προσδόκιμου ζωής τους στα κράτη μέλη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  50 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής αντανακλώνται σε 

ανισότητες κατά την τρίτη ηλικία, όπως 

μικρότερο προσδόκιμο υγιούς ζωής, 

φτώχεια κατά την τρίτη ηλικία και 

συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που φτάνει το 40 % 

περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι 

τέτοιο εμποδίζει τα ηλικιωμένα άτομα να 

συμβάλουν πλήρως στην κοινωνία και να 

στηρίξουν την ανάπτυξη και την 

ποιότητα ζωής ως εθελοντές, φροντιστές, 

καταναλωτές ή μέντορες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή 

μιας θέσης εργασίας δεν αποτελεί πλέον 

εγγύηση κατά της φτώχειας και ότι 

απαιτούνται αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας για τη μείωση των ανισοτήτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  52 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ευρωπαϊκές στρατηγικές για την εξάλειψη 

της φτώχειας είναι απαραίτητες για την 

επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για όλους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

κοινωνίες με μεγαλύτερη ισότητα 

πραγματοποιούν λιγότερες δαπάνες 

πρόνοιας για το κράτος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οικονομική ασφάλεια αποτελεί 

προϋπόθεση για την ανθρώπινη 

ολοκλήρωση και την ισότητα των 

πολιτών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

οικονομική ασφάλεια αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την ανθρώπινη 

ολοκλήρωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Ivo Vajgl 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 

Οκτωβρίου 2015 το Συμβούλιο ενέκρινε 

συμπεράσματα σχετικά με την Έκθεση 

του 2015 για την επάρκεια των 

συνταξιοδοτικών παροχών: τρέχουσα και 

μελλοντική επάρκεια των παροχών των 

ηλικιωμένων στην ΕΕ», θεωρώντας 

σημαντικό ότι «τα δημόσια 

συνταξιοδοτικά και άλλα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 

παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για τις 

γυναίκες και τους άνδρες των οποίων οι 

δυνατότητες απασχόλησης δεν τους 

επιτρέπουν ή δεν τους επέτρεπαν να 

σωρεύσουν επαρκή συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα· στις διασφαλίσεις αυτές 

περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα, 

διατάξεις για ελάχιστες συντάξεις ή άλλα 

ελάχιστα εισοδήματα για τους 

ηλικιωμένους»2α 

 _________________ 

 2α COREPER I, «Επαρκή εισοδήματα 

συνταξιοδότησης στις γηράσκουσες 

κοινωνίες – Σχέδιο συμπερασμάτων του 

Συμβουλίου = Έγκριση», 12352/15, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-12352-2015-INIT/el/pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

επαρκούς χρηματοδότησης της δημόσιας 
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εκπαίδευσης αποτελεί σημαντική αιτία 

για μελλοντικές κοινωνικές αποκλίσεις 

και αυξανόμενες ανισότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 

2005 και 2015 ο συντελεστής Τζίνι για 

την ΕΕ αυξήθηκε από 30,6 σε 31 και ότι 

οι εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ του 

20% του πληθυσμού, το οποίο βρίσκεται 

στην κορυφή και στη βάση, αυξήθηκαν 

από 4,7 σε 5,2· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες αυξήθηκαν πολύ περισσότερο 

σε ορισμένα από τα νέα κράτη μέλη, 

όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η 

Λιθουανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

_________________ _________________ 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19, 

κατάσταση η οποία άλλαξε όταν άρχισαν 

να έχουν αποτελέσματα οι εφαρμοζόμενες 

πολιτικές· 

_________________ _________________ 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Or. es 

 

Τροπολογία  59 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση σε 

ορισμένα κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και 

του 2014 από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών19· 

_________________ _________________ 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Or. en 
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Τροπολογία  60 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

_________________ _________________ 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Or. de 

 

Τροπολογία  61 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση σε 

αρκετά κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και 

του 2014 από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

_________________ _________________ 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 
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οικονομική ύφεση. οικονομική ύφεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Κύπρος19· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες παρουσίασαν αύξηση στα 

κράτη μέλη μεταξύ του 2008 και του 2014 

από την άποψη του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, κυρίως σε 

μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η 

Κύπρος19· 

_________________ _________________ 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

19 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Or. it 

 

Τροπολογία  63 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με πρόσφατες μελέτες, παρότι η 

εισοδηματική ανισότητα μεταξύ χωρών 

μειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, η 

παγκόσμια επίπτωση της εξέλιξής της 

χαρακτηρίζεται από αύξηση των 
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πραγματικών εισοδηματικών κερδών των 

ατόμων που βρίσκονται στο μέσον 

περίπου της εισοδηματικής κατανομής σε 

ασιατικές αναδυόμενες οικονομίες, τα 

οποία είναι φτωχότερα από την 

χαμηλότερη μεσαία τάξη σε δυτικές 

χώρες, καθώς και από τα κέρδη του 

πλουσιότερου 1 % των ανεπτυγμένων 

χωρών σε αντίθεση με τη στασιμότητα 

στα πραγματικά εισοδηματικά κέρδη των 

ατόμων των ανεπτυγμένων χωρών τα 

οποία (άτομα) εμπίπτουν στην κατηγορία 

μεταξύ 40 % και 60 % της κατανομής 

εισοδήματος1α· 

 _________________ 

 1α Milanovic, Branko (2016) Global 

Inequality. A new approach for the age of 

globalization 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες στην οικονομική ανάπτυξη 

μεταξύ και εντός των κρατών μελών 

οδηγούν σε οικονομικές ανισορροπίες 

εντός της Ένωσης, καθώς αυτές οι 

υπερβολικά άνισες οικονομικές τάσεις 

δημιούργησαν θύλακες ανεργίας και 

φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια πορεία των ανισοτήτων 

συνάδει με μια σταθερή αύξηση της 

ανισότητας στις ανεπτυγμένες χώρες από 

τη δεκαετία του ’80, όπου, σύμφωνα με 

τον ΟΟΣΑ1β, η ανισότητα αυξήθηκε, 

ανεξάρτητα από τον οικονομικό κύκλο, με 

συγκεκριμένες εξαιρέσεις, αυξάνοντας 

τον συντελεστή Τζίνι κατά τρεις μονάδες 

από 0,29 σε 0,32 μεταξύ 1980 και 2013, 

πράγμα το οποίο συνιστά αύξηση 10 % 

τις τελευταίες δεκαετίες· 

 _________________ 

 1β ΟΟΣΑ (2015) In It Together. Why Less 

Inequality Benefits All. OECD 

Publishing, Παρίσι 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 

μέσο όρο η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ στο 

σύνολό τους έχουν κοινωνίες με 

μεγαλύτερη ισότητα, με τον συντελεστή 

Τζίνι να ανέρχεται στο 0,31 το 2013 σε 

σύγκριση με ανεπτυγμένες χώρες όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες (0,39) ή η Ιαπωνία 

(0,34)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 

διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του νέου 

αιώνα και μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε η 

κρίση το 2008, η ΕΕ είχε ξεκινήσει μια 
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διαδικασία σύγκλισης των ανισοτήτων 

καθώς έβαινε αυξανόμενη η ανισότητα σε 

χώρες με χαμηλότερα επίπεδα, όπως η 

Γαλλία, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές 

χώρες, ενώ μειωνόταν σε χώρες με 

υψηλότερα επίπεδα ανισότητας, όπως η 

Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε 

στασιμότητα, ακόμη και αντιστροφή της 

τάσης αυτής στις περισσότερες 

περιπτώσεις από το 2007 και μετά1γ· 

 _________________ 

 1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015) 

Analytical Web Note 6/2015 «High and 

rising inequalities· what can be done 

about it (at EU level)?» 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανισότητα αυξήθηκε από τα μέσα της 

δεκαετίας του ’80 μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 2000, με βάση τους 

συντελεστές Τζίνι, σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ: Ιταλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε 

ηπειρωτικές χώρες (Γερμανία, Κάτω 

Χώρες, Λουξεμβούργο) και στις 

σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, 

Σουηδία, Νορβηγία και Δανία)1δ· 

 _________________ 

 1δ ΟΟΣΑ (2011) «Divided We Stand: Why 

Inequality Keeps Rising» 

Or. en 
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Τροπολογία  68 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αναλογία των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο νομισματικής 

φτώχειας συνδέεται στενά με την 

εισοδηματική ανισότητα και ότι η 

νομισματική φτώχεια αυξάνεται σταθερά 

από το 2005, εντονότερα δε στην 

Ουγγαρία, τη Σουηδία και την Ισπανία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αξιοκρατία και η ισότητα ευκαιριών 

αποτελούν βασικές αξίες της ευρωπαϊκής 

κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή του 

πλούτου είναι πολύ χειρότερη απ’ όσο η 

κατανομή του εισοδήματος και του 

διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

ρόλος που έπαιξαν οι κληρονομιές και οι 

δωρεές είναι καίριος στη θέση των 

περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών 

και στην ανισότητα του πλούτου στη 

ζώνη του ευρώ1η· 

 _________________ 
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 1η Westermeier, C., Tiefensee, A., Grabka, 

M. (2016) Inheritances in Europe: High 

Earners Reap the Most Benefits. DIW 

Berlin 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

επίπεδο της ανισότητας διαμορφώνεται 

από τα θεσμικά όργανα και μέσω 

πολιτικών παρεμβάσεων· 

διαγράφεται 

Or. es 

 

Τροπολογία  71 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

επίπεδο της ανισότητας διαμορφώνεται 

από τα θεσμικά όργανα και μέσω 

πολιτικών παρεμβάσεων· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  72 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας διαμορφώνεται από τα 

θεσμικά όργανα και μέσω πολιτικών 

παρεμβάσεων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες, μεταξύ των οποίων η 

παγκόσμια οικονομία, οι περιφερειακές 

αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα, η 

ποιότητα και η κατάργηση των 

αποκλεισμών στα εκπαιδευτικά 

συστήματα καθώς και η έλλειψη 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη 

βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 

εργασίας και την ανοδική κοινωνική 

κινητικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας διαμορφώνεται από τα 
θεσμικά όργανα και μέσω πολιτικών 

παρεμβάσεων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δυναμική της αύξησης των ανισοτήτων 

συνδέεται με τις επιπτώσεις των 

αποφάσεων που λαμβάνουν τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και ότι η εν λόγω 

δραστική αύξηση στα κράτη μέλη 

συνδέεται στενά με τις επιλογές 

οικονομικής και πολιτικής 

διακυβέρνησης της ΕΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  74 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας διαμορφώνεται από τα 

θεσμικά όργανα και μέσω πολιτικών 

παρεμβάσεων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας καθορίζεται από τα 

θεσμικά όργανα και μέσω πολιτικών 

παρεμβάσεων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  75 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας διαμορφώνεται από τα 

θεσμικά όργανα και μέσω πολιτικών 

παρεμβάσεων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της διαρθρωτικής ανισότητας πρέπει να 

διαμορφώνεται από παρεμβάσεις 

πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας διαμορφώνεται από τα 

θεσμικά όργανα και μέσω πολιτικών 

παρεμβάσεων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 

της ανισότητας καθορίζεται μεταξύ άλλων 

από κακές πολιτικές· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  77 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από την 

κρίση και ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας 

έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές στην 

κρίση από άλλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις 

στην ανισότητα δεν συμπίπτουν 

απαραίτητα με τις τάσεις σε απόλυτες και 

ακραίες μορφές φτώχειας όπως η έλλειψη 

στέγης·  

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

χαμηλοί μισθοί και η επισφαλής 

απασχόληση αυξάνουν τις εισοδηματικές 

ανισότητες· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής αντανακλώνται σε 

ανισότητες κατά την τρίτη ηλικία, όπως 

μικρότερο προσδόκιμο υγιούς ζωής, 

φτώχεια κατά την τρίτη ηλικία και 

συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που φτάνει το 40 % 

περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι 

τέτοιο εμποδίζει τα ηλικιωμένα άτομα να 

συμβάλουν πλήρως στην κοινωνία και να 

στηρίξουν την ανάπτυξη και την 

ποιότητα ζωής ως εθελοντές, φροντιστές, 

καταναλωτές ή μέντορες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ το 

2015 ήταν 24,4 % και 26,9 % για τα 

παιδιά, σύμφωνα με την Eurostat· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 
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Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 

επαρκούς στήριξης και χρηματοδότησης 

για τη βιώσιμη και μόνιμη στέγαση είναι 

απαραίτητη για την πρόσβαση στην 

απασχόληση, την εκπαίδευση και την 

υγεία και ενισχύει την ενσωμάτωση και 

την αποδοχή σε τοπικό επίπεδο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφύλαξη της 

βιωσιμότητας των γειτονιών και η 

καταπολέμηση του διαχωρισμού 

συμβάλλουν σημαντικά στη στήριξη της 

ενσωμάτωσης και τη μείωση των 

ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο 

κίνδυνο φτώχειας και επισφαλών 

συνθηκών εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 



 

PE607.984v01-00 42/204 AM\1130483EL.docx 

EL 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου, μια 

διάσταση της ΕΕ που πρέπει να 

αναπτυχθεί, ιδίως μέσω της δημιουργίας 

ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και της στοχευμένης 

αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την 

απόσπαση εργαζομένων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  85 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων στα κράτη μέλη καταδεικνύει 

σαφώς ότι η ΕΕ και οι πολιτικές της 

επιλογές δεν έχουν προωθήσει την πρόοδο 

αλλά τη συνεχή διάβρωση των 

δικαιωμάτων, την υποτίμηση της 

εργασίας, τη φτώχεια και την κοινωνική 

επισφάλεια· 

Or. it 

 

Τροπολογία  86 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η ανισότητα 

προκαλεί ανησυχία και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της προόδου· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  87 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι, παρά το γεγονός 

ότι τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως 

υπεύθυνα για τις κοινωνικές και 

οικονομικές πολιτικές τους, οι 

αυξανόμενες ανισότητες μπορεί, μεταξύ 

άλλων, να μειώσουν την εμπιστοσύνη 

στην ΕΕ ως κινητήριο δύναμη της 

οικονομικής και κοινωνικής προόδου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων μπορεί να μειώσει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

Or. en 
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Τροπολογία  89 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί σταθερά το μέλλον 

του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει 

τη νομιμοποίησή του, έχει μειώσει και 

εξακολουθεί να μειώνει την εμπιστοσύνη 

στην ΕΕ ως κινητήριο δύναμη της 

κοινωνικής προόδου· 

Or. it 

 

Τροπολογία  90 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων αντιβαίνει στις αρχές και τις 

αξίες της ΕΕ, διαβρώνει τη νομιμοποίησή 

της και μειώνει την εμπιστοσύνη σε αυτήν 

ως κινητήριο δύναμη της κοινωνικής 

προόδου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου2α· 

 _________________ 

 2α Antonucci, L., Horvath, L., Krouwel, A. 

and Y. Kutyski (2017) «The malaise of the 

squeezed middle: Challenging the 

narrative of the left behind Brexiter» 

Competition & Change, Special Issue: 

Brexit: a year later, Τόμος 21 (3), σ. 211-

229. 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων μπορεί να απειλήσει το 

μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, να 

διαβρώσει τη νομιμοποίησή του και να 

μειώσει την εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως 

κινητήριο δύναμη της κοινωνικής 

προόδου· 

Or. de 

 

Τροπολογία  93 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων απειλεί το μέλλον του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διαβρώνει τη 

νομιμοποίησή του και μειώνει την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

1. επιβεβαιώνει ότι οι ανισότητες 

απειλούν το μέλλον του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος, διαβρώνουν τη 

νομιμοποίησή του και μειώνουν την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήριο 

δύναμη της κοινωνικής προόδου· 

Or. de 

 

Τροπολογία  94 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι οι ανισότητες 

αναμένεται να αντικατοπτρίζουν τις 

αποκλίσεις στις προσπάθειες και στη 

συμβολή των ατόμων στην κοινωνία· 

ωστόσο, οι τρέχουσες ανισότητες έχουν 

πράγματι αρνητικές επιπτώσεις που 

υπονομεύουν την πολιτική και κοινωνική 

σταθερότητα και πρόοδο· επισημαίνει ότι 

η ενθάρρυνση της οικονομικής σύγκλισης 

και η βελτίωση της ζωής όλων των 

ευρωπαίων πολιτών πρέπει να 

εξακολουθούν να συνιστούν τους λόγους 

ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τον κινητήριο μοχλό για περαιτέρω 

ενσωμάτωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 

πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη και τις 

τρεις διαστάσεις, ήτοι την οικονομική, 

την κοινωνική και την εδαφική διάσταση, 

για να εξασφαλίζουν την ισότητα των 

ευκαιριών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  96 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. αποδοκιμάζει τις πολιτικές 

λιτότητας οι οποίες, σε συνδυασμό με την 

οικονομική κρίση, συμβάλλουν στην 

αύξηση του ποσοστού φτώχειας, ιδίως 

στις γυναίκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. υποστηρίζει ότι οι περιοχές με 

σοβαρά ή μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 

μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες 

περιοχές, οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες 

περιοχές και οι νησιωτικές, 

διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, 

καθώς και οι περιοχές που πάσχουν από 
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πληθυσμιακή συρρίκνωση και οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την 

εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες 

υπηρεσίες όπως η υγεία και η εκπαίδευση 

και ότι, ως αποτέλεσμα, η παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών τείνει να είναι πιο 

δαπανηρή για τα δημόσια οικονομικά και 

οι πολίτες πρέπει να διανύουν μεγαλύτερη 

απόσταση για να τις λαμβάνουν· 

Or. es 

 

Τροπολογία  98 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. ζητεί από την Επιτροπή να 

αξιολογήσει σε ποιο βαθμό οι 

αυξανόμενες ανισότητες μπορούν να 

έχουν συνέπειες στα προαναφερθέντα 

σημεία, και να αναπτύξει μια στρατηγική 

για την αντιμετώπιση των απειλών 

αυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. επαναλαμβάνει την ανάγκη 

πραγματοποίησης επενδύσεων για τη 

βελτίωση της εδαφικής διάρθρωσης έτσι 

ώστε να καταστεί δυνατή η ενίσχυση του 
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βιομηχανικού ιστού των περιοχών που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά ή μόνιμα φυσικά 

ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 

ιδίως η πρόσβαση σε ευρυζωνικές 

υπηρεσίες· 

Or. es 

 

Τροπολογία  100 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η 

οικονομική ανάκαμψη και η επακόλουθη 

δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί 

μοχλό για τη μείωση των ανισοτήτων, την 

καταπολέμηση της φτώχειας ή την 

προώθηση της σύγκλισης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  101 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η ενίσχυση 

της σύγκλισης πρέπει να αποτελέσει 

ευρωπαϊκή προτεραιότητα, όχι μόνο για 

την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και 

ως προϋπόθεση για την οικονομική 

ανάκαμψη, τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και την κοινή ευημερία· 
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ευημερία· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  102 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως 

ότι η τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο 

εντείνει τις ανισότητες αλλά αυξάνει και 

τα επίπεδα φτώχειας, την επισφάλεια, την 

αδήλωτη εργασία και τις νέες μορφές 

δουλείας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  103 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας, την 

κοινωνική συνοχή και την κοινή ευημερία· 

Or. en 
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Τροπολογία  104 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει μία 

από τις κύριες προτεραιότητες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο αυτήν τη στιγμή, όχι 

μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας 

ή την προώθηση της σύγκλισης, αλλά και 

ως προϋπόθεση για την οικονομική 

ανάκαμψη, τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και την κοινή ευημερία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα, όχι μόνο για την 

καταπολέμηση της φτώχειας ή την 

προώθηση της σύγκλισης, αλλά και ως 

προϋπόθεση για την οικονομική 

ανάκαμψη, τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και την κοινή ευημερία· 

Or. de 

 

Τροπολογία  106 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

σημαντικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

όχι μόνο για την καταπολέμηση της 

φτώχειας ή την προώθηση της σύγκλισης, 

αλλά και ως προϋπόθεση για την 

οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

θεσμική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όχι μόνο για την καταπολέμηση 

της φτώχειας ή την προώθηση της 

σύγκλισης, αλλά και ως προϋπόθεση για 

την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινή 

ευημερία· 

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η μείωση 

των ανισοτήτων πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι 

μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας 

ή την προώθηση της σύγκλισης, αλλά και 

ως προϋπόθεση για την οικονομική 

ανάκαμψη, τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και την κοινή ευημερία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ζητεί την καθιέρωση μιας 

ευρωπαϊκής στρατηγικής στο πλαίσιο της 

οποίας θα θεσπίζονται εθνικοί στόχοι 

μείωσης των ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων 

δημοκρατιών, την περιθωριοποίηση του 

λαϊκισμού και του εξτρεμισμού και τη 

διασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες 

ασπάζονται το ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων 

δημοκρατιών· επισημαίνει ότι για την 

καταπολέμηση των οικονομικών 

ανισοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστούν 

πρωτίστως οι προκλήσεις που συνδέονται 

με την κατάρτιση και την εκπαίδευση, 

την υγειονομική περίθαλψη, τα κοινωνικά 

δικαιώματα, τομείς που εμπίπτουν στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 

μελών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  110 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

προώθηση δικαιότερων και 

σταθερότερων δημοκρατιών, την 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

περιθωριοποίηση του λαϊκισμού και του 
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περιθωριοποίηση του λαϊκισμού και του 

εξτρεμισμού και τη διασφάλιση ότι όλοι οι 

ευρωπαίοι πολίτες ασπάζονται το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

εξτρεμισμού· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  111 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων 

δημοκρατιών, την περιθωριοποίηση του 

λαϊκισμού και του εξτρεμισμού και τη 

διασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες 

ασπάζονται το ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων 

δημοκρατιών, την περιθωριοποίηση του 

εξτρεμισμού και των διπλών προτύπων, 

και τη διασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι 

πολίτες ασπάζονται το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων έχει καίρια σημασία για την 

προώθηση δικαιότερων και σταθερότερων 

δημοκρατιών, την περιθωριοποίηση του 

λαϊκισμού και του εξτρεμισμού και τη 

διασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες 

ασπάζονται το ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

3. επισημαίνει ότι η μείωση των 

ανισοτήτων δύναται να συμβάλει στην 

προώθηση σταθερότερων δημοκρατιών, 

την περιθωριοποίηση του λαϊκισμού και 

του εξτρεμισμού και τη διασφάλιση ότι 

όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ασπάζονται το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

Or. en 
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Τροπολογία  113 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 

στα κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον 

αφορά την προώθηση της ευημερίας των 

λαών της, την επίτευξη πλήρους 

απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, 

την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 

την ισότητα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών και την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού20· 

4. επισημαίνει ότι το σχέδιο 

νεοφιλελευθερισμού και 

εμπορευματοποίησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στις 

Συνθήκες, έχει εντείνει σημαντικά τις 

ανισότητες τόσο μεταξύ των διαφόρων 

κρατών όσο και στο εσωτερικό τους· 

_________________  

20 Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

 

Or. it 

 

Τροπολογία  114 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά 

την προώθηση της ευημερίας των λαών 

της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης 

και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά 

την προώθηση της ευημερίας των λαών 

της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης 

και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 



 

PE607.984v01-00 56/204 AM\1130483EL.docx 

EL 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού20, 

καθώς και την ένταξη όλων των ατόμων 

που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή 

υφίστανται περιθωριοποίηση· 

_________________ _________________ 

20Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

20Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά 

την προώθηση της ευημερίας των λαών 

της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης 

και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 

κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά 

την προώθηση της ευημερίας των λαών 

της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης 

και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την ισότητα 

μεταξύ πολιτών από διαφορετικά 

κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

_________________ _________________ 

20Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

20Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

Or. en 
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Τροπολογία  116 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 

στα κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον 

αφορά την προώθηση της ευημερίας των 

λαών της, την επίτευξη πλήρους 

απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, την 

κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

4. υπενθυμίζει ότι η Ένωση θέτει 

μεταξύ άλλων ως στόχο την προώθηση 

της ευημερίας των πολιτών, μεριμνά για 

την ύπαρξη μιας κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς με μεγάλη ανταγωνιστικότητα 

προσανατολισμένης στην επίτευξη 

πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής 

προόδου, και προωθεί επίσης την 

κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

________________ ________________ 

20 Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

20 Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

Or. nl 

 

Τροπολογία  117 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 

στα κράτη μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της σύμφωνα με τις Συνθήκες όσον αφορά 

την προώθηση της ευημερίας των λαών 

της, την επίτευξη πλήρους απασχόλησης 

και κοινωνικής προόδου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

4. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις 

δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες 

όσον αφορά την προώθηση της ευημερίας 

των λαών της, την επίτευξη πλήρους 

απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, την 

κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
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αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού20· 

_________________ _________________ 

20Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

20Άρθρο 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Προοίμιο 

της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. πιστεύει ότι τα κοινωνικά μέτρα 

θεωρούνται πολλές φορές μέτρα 

άμβλυνσης ή ελάφρυνσης και θα πρέπει 

να συμπληρώνονται από οικονομικές 

πολιτικές και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις ώστε να επιτευχθεί μια 

θετική μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανάπτυξη και να μειωθεί διαρθρωτικά η 

τάση των ανισοτήτων μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα· πιστεύει ακράδαντα ότι 

οι οικονομικές πολιτικές είναι η 

απάντηση στο ερώτημα σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης της τάσης προς 

ανισότητα που ενεργεί κατά της 

οικονομικής ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· 

προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους και δεν 

κατόρθωσε να μειώσει τις ανισότητες· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· 

προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

δεν έδωσε προτεραιότητα στην επίτευξη 

των στόχων αυτών και στη μείωση των 

ανισοτήτων· παροτρύνει την Επιτροπή να 

ξεκινήσει μια διαδικασία συντονισμού 

των πολιτικών για την παρακολούθηση, 

αποτροπή και διόρθωση των αρνητικών 

τάσεων που θα μπορούσαν να αυξήσουν 

τις ανισότητες και να εξασθενίσουν την 

κοινωνική πρόοδο ή να επηρεάσουν 

αρνητικά την κοινωνική δικαιοσύνη, 

εφαρμόζοντας προληπτικά και 

διορθωτικά μέτρα όταν κρίνεται 

απαραίτητο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής 

προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης 
στην ΕΕ· προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους 

και δεν κατόρθωσε να μειώσει τις 

ανισότητες· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, 

συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών 

τους στη φτώχεια και την κοινωνική 

κινητικότητα στην ΕΕ· 

Or. nl 
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Τροπολογία  121 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· 

προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους και δεν 

κατόρθωσε να μειώσει τις ανισότητες· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  122 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· 

προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους και δεν 

κατόρθωσε να μειώσει τις ανισότητες· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής προόδου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και 

τα αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής 

προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στην ΕΕ· προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους 

και δεν κατόρθωσε να μειώσει τις 

ανισότητες· 

5. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν έχει οδηγήσει σε καμία 

αύξηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ 

ευθύνεται για την υπονόμευση των 

δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών 

και για την αύξηση των ανισοτήτων στην 

ΕΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  124 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και 

τα αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής 

προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στην ΕΕ· προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους 

και δεν κατόρθωσε να μειώσει τις 

ανισότητες· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη, δεδομένου του αποτυχημένου 

συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, 

να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα της πορείας της 

κοινωνικής προόδου και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης στην ΕΕ· προειδοποιεί ότι το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την 

ΕΕ όχι μόνο δεν πέτυχαν αυτούς τους 

στόχους, αλλά αύξησαν τις ανισότητες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  125 

Csaba Sógor 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη την πορεία της κοινωνικής 

προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στην ΕΕ· προειδοποιεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν πέτυχε αυτούς τους στόχους 

και δεν κατόρθωσε να μειώσει τις 

ανισότητες· 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τα 

αποτελέσματα του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας 

υπόψη το μικρό και σταθερά φθίνον 

ποσοστό εφαρμογής των συστάσεων, που 

ανήλθε στο 29 % το 2014· 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 

έως τα μέσα του 2018, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανάλυση 

και σύγκριση του αντικτύπου και των 

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από 

τις συστάσεις ανά χώρα, να παρουσιάσει 

τα μέτρα που λήφθηκαν εντός του πεδίου 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

και στο πλαίσιο διαφορετικών 

προγραμμάτων της ΕΕ για την 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων που 

προκύπτουν από την οικονομική κρίση, 

καθώς και να περιγράψει συνοπτικά 

περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση 

των ανισοτήτων·  

Or. en 
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Τροπολογία  127 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. θεωρεί ότι ο πίνακας 

αποτελεσμάτων των κοινωνικών δεικτών 

της Κοινής έκθεσης για την απασχόληση 

πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο 

ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως 

«σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης» για 

υπερβολικές κοινωνικές ανισορροπίες 

στην ίδια βάση με τις μακροοικονομικές 

ανισότητες, και θα πρέπει να επεκταθεί 

με την προσθήκη ενός πρόσθετου δείκτη 

ανισότητας πιο εστιασμένου στον τρόπο 

με τον οποίο οι εισοδηματικές ανισότητες 

μεταξύ των χωρών και εντός αυτών 

συμβάλλουν στην επεξήγηση των 

επιπέδων ανισότητας σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναπτύξουν συγκεκριμένο 

πλαίσιο μέτρων κοινωνικών έως και 

οικονομικών, με τα οποία θα μπορούσαν 

να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες· 

πιστεύει ότι συγκεκριμένες πολιτικές που 

θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση των 

οικονομικών ανισοτήτων πρέπει να 

εισαχθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και 

στις συστάσεις ανά χώρα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας 

νέους δεσμευτικούς δείκτες για την 

εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών 

στο πλαίσιο των ανισοτήτων ως μέσο 

σύνδεσης του οικονομικού συντονισμού 

με την απασχόληση και τις κοινωνικές 

επιδόσεις· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  130 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας 

νέους δεσμευτικούς δείκτες για την 

εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών 

στο πλαίσιο των ανισοτήτων ως μέσο 

σύνδεσης του οικονομικού συντονισμού 

με την απασχόληση και τις κοινωνικές 

επιδόσεις· 

διαγράφεται 



 

AM\1130483EL.docx 65/204 PE607.984v01-00 

 EL 

Or. de 

 

Τροπολογία  131 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας 

νέους δεσμευτικούς δείκτες για την 

εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών 

στο πλαίσιο των ανισοτήτων ως μέσο 

σύνδεσης του οικονομικού συντονισμού 

με την απασχόληση και τις κοινωνικές 

επιδόσεις· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  132 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας νέους 

δεσμευτικούς δείκτες για την εκτίμηση 

μεμονωμένων ανισορροπιών στο πλαίσιο 

των ανισοτήτων ως μέσο σύνδεσης του 

οικονομικού συντονισμού με την 

απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), από το 2018 και 

ύστερα, προσθέτοντας νέους δεσμευτικούς 

δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων της, 

με συγκεκριμένα όρια ανά χώρα, για την 

εκτίμηση ανισορροπιών ανά χώρα που θα 

μετρούνται σε σχέση με το εισόδημα και 

την κατανομή του πλούτου, δείκτες οι 

οποίοι πρέπει να οδηγούν στην κατάρτιση 
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μεμονωμένων εκθέσεων 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης σε 

περίπτωση που εντοπιστούν 

ανισορροπίες, ως μέσο σύνδεσης του 

οικονομικού συντονισμού με την 

απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις, 

εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας 

εργασιακές και κοινωνικές ελλείψεις που 

επηρεάζουν την δυνητική οικονομική 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας 

νέους δεσμευτικούς δείκτες για την 
εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών στο 

πλαίσιο των ανισοτήτων ως μέσο 

σύνδεσης του οικονομικού συντονισμού 

με την απασχόληση και τις κοινωνικές 

επιδόσεις· 

6. καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στη διεξοδική 

ανάλυση της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 

μια εκτίμηση των ανισορροπιών στο 

πλαίσιο των ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 6. παροτρύνει την Επιτροπή να 
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διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας 

νέους δεσμευτικούς δείκτες για την 

εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών στο 

πλαίσιο των ανισοτήτων ως μέσο σύνδεσης 

του οικονομικού συντονισμού με την 

απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· 

σεβαστεί την αρμοδιότητα των κρατών 

μελών και το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) παρακολουθώντας 

όλους τους ισχύοντες δείκτες για την 

εκτίμηση μεμονωμένων ανισορροπιών στο 

πλαίσιο των ανισοτήτων ως μέσο σύνδεσης 

του οικονομικού συντονισμού με την 

απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας νέους 

δεσμευτικούς δείκτες για την εκτίμηση 

μεμονωμένων ανισορροπιών στο πλαίσιο 
των ανισοτήτων ως μέσο σύνδεσης του 

οικονομικού συντονισμού με την 

απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) προσθέτοντας 

δείκτες για την επιτυχέστερη εκτίμηση των 

ανισοτήτων, πράγμα που θα λειτουργήσει 

ως μέσο σύνδεσης του οικονομικού 

συντονισμού με την απασχόληση και τις 

κοινωνικές επιδόσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  136 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να 

δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας με 
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εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων, 

των εθνικών κυβερνήσεων, των 

κοινωνικών εταίρων και σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών που θα μελετήσει 

ποιοι πρέπει να επιλεγούν ως ακριβείς 

δείκτες οικονομικής ανισότητας για την 

παρακολούθηση της κατάστασης 

(δείκτης Τζίνι, δείκτες Palma, δείκτης 

Theil, μερίδιο μισθών, λόγος κατώτατου 

μισθού προς το ΑΕΠ κατά κεφαλή ή προς 

τον μέσο μισθό, κ.λπ.)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. παροτρύνει την Επιτροπή να 

προωθήσει φιλόδοξες επενδύσεις στην 

κοινωνική προστασία και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και υποδομές από τα κράτη 

μέλη μέσω πιο στοχοθετημένης και 

στρατηγικής χρήσης των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα 

ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και 

οικονομικές ανάγκες των κρατών μελών 

και των περιφερειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Επιτροπή να 

χρησιμοποιήσει κοινωνικά στατιστικά 

δεδομένα για τη δημιουργία μιας 

ακριβούς και επικαιροποιημένης εικόνας 

των διαφορών στο εισόδημα και τον 

πλούτο, την κοινωνική συνοχή και την 

κοινωνική ένταξη μεταξύ των χωρών και 

εντός αυτών, και να βασίζει τις προτάσεις 

και τις συστάσεις της για πολιτικές 

αποφάσεις μόνο σε αξιόπιστα δεδομένα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 

να αποκαταστήσει την ισορροπία της 

οικονομικής διακυβέρνησης ώστε να 

εξασφαλίσει ότι οι κοινωνικοί και 

οικονομικοί δείκτες και στόχοι είναι στην 

ίδια βάση με τη δραστηριότητα 

εποπτείας της Επιτροπής, πράγμα το 

οποίο πρέπει να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή μιας διαδικασίας 

κοινωνικών ανισορροπιών (SIB), η οποία 

πρέπει να συμβάλει στη σύνταξη 

συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· οι προτάσεις για 

την επίτευξη σημαντικών μειώσεων στις 

ανισότητες, όπως ορίζονται από τον Tony 

Atkinson, πρέπει να συμπεριληφθούν στις 

συστάσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

7. προειδοποιεί για την έλλειψη 

ισχυρής κοινωνικής ατζέντας στην 

Ευρώπη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ· παροτρύνει την 

Επιτροπή να εισχωρήσει βαθύτερα και να 

μην αρκεστεί στην περιγραφή σεναρίων 

στο έγγραφο προβληματισμού για την 

Κοινωνική Διάσταση της Ευρώπης, ούτε 

στην απλή απαρίθμηση των εργασιακών 

και κοινωνικών αρχών στη σύστασή της 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει χωρίς καθυστέρηση 

συγκεκριμένο «Χάρτη πορείας για την 

ολοκλήρωση της κοινωνικής διάστασης 

της ΟΝΕ», παρέχοντας τα αναγκαία 

νομοθετικά, θεσμικά και οικονομικά μέσα 

για τη διασφάλιση γνήσιας κοινωνικής 

προόδου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

7. επικροτεί την περαιτέρω 

ανάπτυξη μιας κοινωνικής διάστασης της 

ΟΝΕ που μπορεί να διασφαλίσει 

κοινωνική πρόοδο· 
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βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

Or. de 

 

Τροπολογία  142 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, λαμβάνοντας υπόψη 

το μερίδιο αρμοδιοτήτων που 

θεσπίζονται στις Συνθήκες, παρέχοντας 

τα αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

7. ζητεί τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων που θα προωθήσει την 

ενίσχυση της σύγκλισης και μπορεί να 

αποτελέσει πυξίδα για την ανάπτυξη των 

κρατών μελών· ζητεί ταυτόχρονα να 
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αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

υπάρξει ο αναγκαίος σεβασμός προς τις 

αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας· τονίζει ότι τα κράτη 

μέλη πρέπει να συνεχίσουν να διαθέτουν 

επαρκή ευελιξία ώστε να είναι σε θέση να 

ασκούν κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  144 

Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου: κάτι τέτοιο 

θα αποτελέσει το επόμενο βήμα προς την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  145 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την 

οικοδόμηση μιας βαθύτερης και 

δικαιότερης κοινωνικής διάστασης της 
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διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

ΟΝΕ, παρέχοντας τα αναγκαία 

νομοθετικά, θεσμικά και οικονομικά μέσα 

για τη διασφάλιση κοινωνικής προόδου 

στους πολίτες της, ώστε να 

εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 

στην ένωση των αγορών μας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

7. λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 

προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων και την 

οικοδόμηση μιας βαθύτερης και 

δικαιότερης κοινωνικής διάστασης της 

ΟΝΕ καθώς και με τις νομοθετικές 

προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές· 

Or. de 

 

Τροπολογία  147 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

7. υπογραμμίζει ότι το ευρώ και η 

ενιαία αγορά δεν επιτρέπουν πλέον τον 

διαχωρισμό των αντίστοιχων εθνικών 

αγορών εργασίας μέσω της κυμαινόμενης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

υποχρεώνοντας με τον τρόπο αυτόν τις 

χώρες που πλήττονται περισσότερο από 



 

PE607.984v01-00 74/204 AM\1130483EL.docx 

EL 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 
την κρίση να εφαρμόσουν πολιτικές 

μισθολογικού αποπληθωρισμού· 

Or. it 

 

Τροπολογία  148 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΕΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

Or. it 

 

Τροπολογία  149 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός αυθεντικού 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας 

βαθύτερης και δικαιότερης κοινωνικής 

διάστασης της ΟΝΕ, παρέχοντας τα 

αναγκαία νομοθετικά, θεσμικά και 

οικονομικά μέσα για τη διασφάλιση 

γνήσιας κοινωνικής προόδου· 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την 

οικοδόμηση μιας βαθύτερης και 

δικαιότερης κοινωνικής διάστασης της 

ΟΝΕ, παρέχοντας τα αναγκαία 

νομοθετικά, θεσμικά και οικονομικά μέσα 

για τη διασφάλιση γνήσιας κοινωνικής 

προόδου· 

Or. en 
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Τροπολογία  150 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει τη μείωση των ανισοτήτων 

μεταξύ εισοδηματικών ομάδων στους 

στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος 

πρέπει να έχει διευρυμένη εστίαση ώστε 

να καλύπτει τις αυξήσεις στους όρους 

απασχόλησης για όλες τις εισοδηματικές 

ομάδες· στο πλαίσιο του εν λόγω πυλώνα 

πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις των 

μισθολογικών προσαρμογών για όσους 

ανήκουν σε ομάδες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος, να μετριάζονται, να 

διορθώνονται και να αντισταθμίζονται οι 

επιπτώσεις που έχει στην κοινωνική 

ανισότητα η αναδιάρθρωση βασικών 

κρατικών λειτουργιών όπως η υγεία, η 

εκπαίδευση και η σύνταξη, και να 

αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις που έχει 

στην ανισότητα η αναδιάρθρωση του 

κράτους πρόνοιας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 

ανταποκριθεί στην έκκλησή του για 

καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
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επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

για τις γυναίκες και τους άνδρες που ζουν 

και εργάζονται στην ΕΕ, μέσω μη 

νομοθετικών προτάσεων και μιας 

νομοθετικής πρότασης που θα ορίζει τα 

διάφορα είδη άδειας εργασίας, για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 

αιώνα· τονίζει ότι οι προτάσεις που 

υποβλήθηκαν από την Επιτροπή είναι μια 

καλή βάση για την προώθηση της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και για ευέλικτες 

εργασιακές ρυθμίσεις τόσο για τις 

γυναίκες όσο και τους άνδρες, ως μέσο 

μείωσης των ανισοτήτων στην 

αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» ώστε να συμπεριλαμβάνει 

την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ 

των στόχων της που θα πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών· 

8. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

τις προσπάθειες συνεργασίας με τα κράτη 

μέλη για την επίτευξη όλων των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια, και 

να ευθυγραμμίσει το πεδίο εφαρμογής της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ώστε να 

συμπεριλαμβάνει την καταπολέμηση της 

ανισότητας μεταξύ των στόχων της που 

ορίζονται στην Ατζέντα 2030 για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, και συνεπώς να 

συμπεριλάβει επίσης έναν στόχο σχετικά 

με την απόλυτη φτώχεια· 

Or. en 
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Τροπολογία  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» ώστε να συμπεριλαμβάνει 

την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ 

των στόχων της που θα πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών· 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» ώστε να 

συμπεριλαμβάνει, εκτός από την εστίασή 

της στην αντιμετώπιση της φτώχειας, και 
την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ 

των στόχων της· την καλεί επίσης να 

εξασφαλίσει την πρόοδο στην υλοποίηση 

των παραπάνω στόχων, η οποία θα πρέπει 

να είναι ευθυγραμμισμένη με την Ατζέντα 

2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 

Ηνωμένων Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» ώστε να συμπεριλαμβάνει 

την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ 

των στόχων της που θα πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών· 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» ώστε να συμπεριλαμβάνει 

την καταπολέμηση της ανισότητας μεταξύ 

των στόχων της, οι οποίοι εξακολουθούν 

να απέχουν πολύ από την επίτευξή τους 

και θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι 

με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών· 

Or. it 
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Τροπολογία  155 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» ώστε να συμπεριλαμβάνει 

την καταπολέμηση της ανισότητας 

μεταξύ των στόχων της που θα πρέπει να 

είναι ευθυγραμμισμένοι με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών· 

8. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

πλήρως υπόψη το πεδίο εφαρμογής της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ώστε να 

καταπολεμήσει την ανισότητα, και η εν 

λόγω προσπάθεια πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένη με τους σχετικούς 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί τα κράτη μέλη να 

συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να 

ενθαρρύνουν τη θέσπιση κατάλληλου 

πλαισίου μέτρων που θα εξασφαλίζει 

δημόσια εκπαίδευση, υγεία, επαρκείς 

δημόσιες υποδομές και κοινωνικές 

υπηρεσίες, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα 

ενθαρρύνει την ισότητα των ευκαιριών· 

το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει 

μια εύρυθμα λειτουργούσα «κοινωνική 

αναρρίχηση»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 
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Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την 

καταπολέμηση της μείωσης των μισθών 

και την εφαρμογή των εγγυήσεων για 

τους εργαζομένους προκειμένου να 

ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση και να 

διευκολυνθεί η ανακατανομή του πλούτου 

στην ΕΕ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί την Επιτροπή να 

ενσωματώσει καλύτερα την υλοποίηση 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, προσαρμόζοντας τις 

συστάσεις ανά χώρα στις αποκλίσεις που 

παρατηρούνται για κάθε χώρα στον 

πίνακα αποτελεσμάτων της Eurostat 

σχετικά με τους βασικούς δείκτης της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπογραμμίζει ότι στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης πρέπει να 

οριστεί ως πρώτη προτεραιότητα η 

εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για τη 

μείωση των ανισοτήτων και την αύξηση 

της κοινωνικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρωτόκολλο προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των οικονομικών ελευθεριών· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  161 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρωτόκολλο προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των οικονομικών ελευθεριών· 

διαγράφεται 
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Or. de 

 

Τροπολογία  162 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρωτόκολλο προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των οικονομικών ελευθεριών· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  163 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρωτόκολλο προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των οικονομικών ελευθεριών· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  164 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρωτόκολλο προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των οικονομικών ελευθεριών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρωτόκολλο προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θεμελιώδη 

δικαιώματα έχουν προτεραιότητα έναντι 

των οικονομικών ελευθεριών· 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για κατάλληλη εφαρμογή του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού κεκτημένου και τήρηση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό πρωτόκολλο 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 

θεμελιώδη δικαιώματα έχουν 

προτεραιότητα έναντι των οικονομικών 

ελευθεριών· 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό πρωτόκολλο 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 

θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα έχουν 

προτεραιότητα έναντι των οικονομικών 

ελευθεριών· 
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Τροπολογία  167 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. ζητεί μεγαλύτερη ισότητα στους 

οικονομικούς προσανατολισμούς χωρίς 

να παρεμποδίζονται τα κίνητρα για 

ελεύθερο ανταγωνισμό, 

επιχειρηματικότητα και καινοτομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τον 

δείκτη Τζίνι, που λειτουργεί ως μέτρο 

ανισοτήτων, με τον δείκτη Palma, που 

δείχνει την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ του 

πλουσιότερου 10 % και του φτωχότερου 

40 %· 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 2 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ενίσχυση της δημιουργίας ποιοτικών 

θέσεων εργασίας 

Ενίσχυση της δημιουργίας αξιοπρεπών 

θέσεων εργασίας 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ 

μετά την κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από την αύξηση της 

ανεργίας21· 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ 

μετά την κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από την αύξηση της 

ανεργίας21· αντιλαμβάνεται την ανεργία 

ως την κύρια πηγή οικονομικής 

ανισότητας. Παρά το γεγονός ότι 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών 

μελών, οι πολιτικές δημιουργίας θέσεων 

εργασίας είναι η καλύτερη επιλογή για την 

αύξηση της παραγωγικότητας και του 

ανταγωνισμού· ως εκ τούτου, πιστεύει ότι 

οι πολιτικές δημιουργίας θέσεων 

εργασίας που στοχεύουν στους κύριους 

θύλακες ανεργίας όχι μόνο θα 

ομογενοποιήσουν τα ποσοστά ανεργίας σε 

ολόκληρη την Ένωση αλλά και θα 

συμβάλουν στη μείωση των διαφορών 

στην κατανομή εισοδημάτων· 

_________________ _________________ 

21 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

21 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 
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Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ 

μετά την κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από την αύξηση της 

ανεργίας21· 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με τις επιπτώσεις της αύξησης της 

ανισότητας στην ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι 

ευθύνη της ΕΕ και των Συνθηκών της το 

γεγονός ότι απέκλεισαν τη δυνατότητα 

των κρατών μελών να εφαρμόζουν 

αντικυκλικές οικονομικές πολιτικές, 

ούτως ώστε να ενισχυθεί η αγοραστική 

δύναμη των μισθών, να προωθηθεί η 

εσωτερική ζήτηση και να δημιουργηθούν 

αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας· 

_________________  

21 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση. 

 

Or. it 

 

Τροπολογία  172 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με την πορεία της ανισότητας στην ΕΕ 

μετά την κρίση, η οποία ενισχύθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από την αύξηση της 

ανεργίας21· 

10. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με τις αλλαγές στο πεδίο της ανισότητας 

στην ΕΕ μετά την κρίση, η οποία 

ενισχύθηκε επίσης από την αύξηση της 

ανεργίας21· 

_________________ _________________ 

21 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

21 Eurofound (2017) Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 
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Τροπολογία  173 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. επισημαίνει ότι ενώ οι γυναίκες 

αποτελούν την πλειονότητα (60 %) των 

αποφοίτων πανεπιστημίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό 

απασχόλησης και η εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας τους δεν αντανακλούν 

πλήρως το δυναμικό τους· τονίζει ότι η 

επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και 

μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης 

εξαρτάται από τη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου των γυναικών και της θέσης 

τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω 

της υπέρβασης του οριζόντιου και 

κάθετου διαχωρισμού στην απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. θεωρεί ότι εξαλείφοντας τα 

υπολειπόμενα εμπόδια στην εσωτερική 

αγορά, η ΕΕ θα μπορούσε να 

δημιουργήσει σημαντικά εισοδηματικά 

κέρδη για τους πολίτες της· 

Or. en 
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Τροπολογία  175 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. ωστόσο, υπενθυμίζει ότι η 

απασχόληση πρέπει να είναι αξιοπρεπής 

προκειμένου να μειώσει την ανισότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ορίζει ως αξιοπρεπή την 

εργασία που διασφαλίζει: 

 - μισθό διαβίωσης, καθώς και εγγύηση 

του δικαιώματος της ελευθερίας του 

συνεταιρίζεσθαι· 

 - συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τις 

πρακτικές των κρατών μελών· 

 - συμμετοχή των εργαζομένων στις 

εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με τις 

πρακτικές των κρατών μελών· 

 - σεβασμό των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων· 

 - ίση μεταχείριση των εργαζομένων στον 

ίδιο χώρο εργασίας· 

 - υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας· 

 - κοινωνική ασφάλιση για τους 

εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα από 

αυτούς πρόσωπα· 
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 - διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας 

και τον χρόνο ανάπαυσης· 

 - προστασία κατά της απόλυσης· 

 - πρόσβαση στην κατάρτιση και στη δια 

βίου μάθηση· 

 - υποστήριξη της εξισορρόπησης 

εργασίας και προσωπικής ζωής για όλους 

τους εργαζομένους· υπογραμμίζει ότι για 

την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων 

έχει επίσης ουσιαστική σημασία να 

βελτιωθεί η εφαρμογή της εργατικής και 

κοινωνικής νομοθεσίας·1 

 ________________________ 

 1 Έκθεση σχετικά με τις συνθήκες 

εργασίας και την επισφαλή απασχόληση 

(2016/2221(INI)) 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 

στατιστικές σχετικά με την αυξανόμενη 

ανεργία στην ΕΕ που να παρουσιάζουν 

τις ανισότητες ανά ηλικία και ανά φύλο, 

αλλά και εκείνες μεταξύ των ατόμων που 

ζουν σε αγροτικές και σε αστικές 

περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  178 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10γ. τονίζει ότι η πρόληψη και η 

εξάλειψη του συνταξιοδοτικού χάσματος 

μεταξύ των φύλων και η μείωση της 

φτώχειας των γυναικών στην τρίτη ηλικία 

κατά πρώτο και κύριο λόγο εξαρτώνται 

από τη δημιουργία των απαραίτητων 

συνθηκών ώστε οι γυναίκες να 

καταβάλλουν ίσες συνταξιοδοτικές 

εισφορές μέσω της περαιτέρω ένταξης 

στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση 

ίσων ευκαιριών όσον αφορά τις αμοιβές, 

την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις 

ευκαιρίες να εργαστούν με πλήρη 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10δ. επισημαίνει το γεγονός ότι η 

γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί 

σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της 

ΕΕ, που είναι θεμελιώδης για την 

καταπολέμηση των ανισοτήτων και την 

προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας 

των γυναικών, και ως εκ τούτου θα 

πρέπει να προωθηθεί και να 

υποστηριχθεί, ιδίως μέσω της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

κατάρτισης, της προώθησης της 

γυναικείας ιδιοκτησίας, των δικτύων 

επιχειρηματιών, της πρόσβασης σε 

επενδυτικά κεφάλαια και πιστώσεις, και 

της προώθησης της εκπροσώπησης των 
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γυναικών στα διοικητικά όργανα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10ε. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 

ενθάρρυνσης και υποστήριξης της 

ψηφιακής επιχειρηματικότητας των 

γυναικών, καθώς οι γυναίκες αποτελούν 

μόνο το 19 % των επιχειρηματιών σε 

αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι η 

ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας 

προσφέρει νέες ευκαιρίες 

επιχειρηματικότητας στις γυναίκες, όπως 

είναι, μεταξύ άλλων, η ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας, 

που σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτεί 

σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, καθώς και 

οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας 

και οι οποίες προωθούν την κοινωνική 

ένταξη· στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στα 

κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ψηφιακό 

γραμματισμό και τις ηλεκτρονικές 

δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη των 

γυναικών και των κοριτσιών, τόσο στον 

τομέα των ΤΠΕ όσο και σε άλλους 

τομείς, δεδομένου ότι αυξάνεται ο 

αριθμός των θέσεων εργασίας που 

απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, και η 

ψηφιακή ένταξη μπορεί να αποτελέσει 

μέσο για την καταπολέμηση των 

υφιστάμενων μισθολογικών ανισοτήτων 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι οι 

μισθοί σε θέσεις εργασίας που αφορούν 

ηλεκτρονικές δεξιότητες τείνουν να είναι 

γενικά υψηλότεροι· 
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Τροπολογία  181 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10στ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης της 

εκπαίδευσης στον τομέα των ΤΠΕ σε 

πρώιμο στάδιο, που θα κλιμακούται 

ανάλογα με την ηλικία, με ειδική εστίαση 

στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να 

αναπτύξουν το ενδιαφέρον και τις 

δεξιότητές τους στον ψηφιακό τομέα, και 

στην προστασία τους από περιοριστικά 

και αρνητικά στερεότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για 

τη Νεολαία, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 
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Τροπολογία  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για 

τη Νεολαία, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  184 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, εστιάζοντας 

περισσότερο στους πλέον ευάλωτους 

νέους οι οποίοι καλούνται συχνά να 
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Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· αντιμετωπίσουν πολύπλοκες ανάγκες, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα 

ευρήματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 

χρήση της ΠΑΝ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

11. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR, 

συμπεριλαμβανομένης μιας καλύτερης 

προσέγγισης των νέων ηλικίας κάτω των 

30 ετών· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει 

στην καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων 

για τη Νεολαία, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πιο πρόσφατα σχετικά ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  186 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

11. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 
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σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

όσον αφορά το ύψος της 

χρηματοδότησης και τους δικαιούχους· 

καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για 

τη Νεολαία, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ και να 

αντιμετωπίσει τις αναφερθείσες 

αδυναμίες· 

Or. de 

 

Τροπολογία  187 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

11. επισημαίνει την ανάγκη 

εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 

τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων ευρώ 

στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων για την περίοδο 2018-2020, 

όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 

ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ· 

καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 

καλύτερη υλοποίηση των Εγγυήσεων για 

τη Νεολαία, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

11. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

το επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθώς και την προσεκτική και 

συνεχή παρακολούθηση των πόρων που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή 

διαφάνεια· 

Or. it 

 

Τροπολογία  189 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 30 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

11. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 

επίπεδο χρηματοδότησης της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2017-2020 

σε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια EUR 

και να συμπεριλάβει τους νέους ηλικίας 

κάτω των 25 ετών· καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των 

Εγγυήσεων για τη Νεολαία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο πρόσφατα ευρήματα της 

έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου σχετικά με τη χρήση της ΠΑΝ· 

Or. fr 
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Τροπολογία  190 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 

νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για την 

προστασία των νέων κατά τη μετάβαση 

από την εκπαίδευση ή την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην εργασία, όπως το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Μετάβαση 

των Νέων (YEI), προκειμένου να 

αντισταθμίσει τον αποκλεισμό των νέων 

από ανταποδοτικά καθεστώτα 

κοινωνικής προστασίας που ισχύουν στην 

Ευρώπη (1α 

_____________________________ 
1α Antonucci, L. (2015) «Towards EU 

youth policies? The limits of current 

welfare states and the potential for a 

"Youth Transition Fund" (YTF)» in 

Reuter, C. (ed) Progressive Structural 

Reforms. Proposals for European reforms 

to reduce inequalities and promote jobs, 

growth and social investment, Brussels: 

Solidar, σ. 59-71. 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή στους νέους κάτω των 

30 ετών, δεδομένου ότι συχνά 

παραβλέπονται, ιδίως αν ζουν σε περιοχές 

με υψηλά ποσοστά ανεργίας· σημειώνει 
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ότι αυτή η παραμέληση είναι αισθητή 

στις νεαρές γυναίκες που ζουν σε αυτές 

τις περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. τονίζει ότι προγράμματα, όπως οι 

Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

Νέων, δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τις 

προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουν 

τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων και την βιώσιμη 

ένταξη στην αγορά εργασίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  193 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. αναγνωρίζει ότι η ποιοτική και 

προσβάσιμη εκπαίδευση συνιστά 

αποφασιστικό παράγοντα για την 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων· ζητεί, ως 

εκ τούτου, την αύξηση των επενδύσεων 

στη δημόσια εκπαίδευση και στη διά βίου 

μάθηση· 

Or. en 
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Τροπολογία  194 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη προώθησης πράσινων θέσεων 

εργασίας και τόνωσης της απασχόλησης 

σε αγροτικές περιοχές και σε 

παρακμάζουσες ζώνες, ώστε να 

καταστούν πιο ελκυστικές για τις 

γυναίκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  195 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. τονίζει την ανάγκη καλύτερης 

παρακολούθησης των νέων που έχουν 

κάνει χρήση των Εγγυήσεων για τη 

Νεολαία και της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων με σκοπό τη 

βιώσιμη και αποτελεσματική ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  196 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει, μέσω του ΕΚΤ και της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

την πλήρη υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο που 

προβλέπονται στη σύσταση του 

Συμβουλίου για την ένταξη των 

μακροχρόνια ανέργων στην αγορά 

εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  197 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει, μέσω του ΕΚΤ και της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

την πλήρη υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο που 

προβλέπονται στη σύσταση του 

Συμβουλίου για την ένταξη των 

μακροχρόνια ανέργων στην αγορά 

εργασίας· 

12. καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει, μέσω του ΕΚΤ και της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

την πλήρη υλοποίηση των μέτρων σε 

εθνικό επίπεδο που προβλέπονται στη 

σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη 

των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. επιμένει στο γεγονός ότι οι 

διαρθρωτικές ανισότητες και η 
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αυξανόμενη δυναμική τους εξαρτώνται 

κυρίως από διαρθρωτικές οικονομικές 

πολιτικές: 

 – καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 

και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν την προσέγγιση και την 

ικανότητα της αναδιανεμητικής 

πολιτικής των φορολογικών συστημάτων 

τους· 

 – τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας 

επενδυτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (μεγάλες υποδομές και σε 

επίπεδο κράτους) που θα έχει θετικό 

αντίκτυπο στη μείωση των ανισοτήτων 

(π.χ. επέκταση του διαδικτύου, 

βελτιωμένες επικοινωνίες, ευέλικτες 

μεταφορές, ανακαίνιση κατοικιών, κ.ά.)· 

 – επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί 

η μελλοντική βαρύτητα των τομεακών 

πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων 

και ότι, ιδίως η ενεργειακή πολιτική, σε 

όλες τις πτυχές της, πρέπει να αναπτυχθεί 

με γνώμονα μεταξύ άλλων την ικανότητα 

της για ισότητα. Το ίδιο ισχύει και για την 

πολιτική επενδύσεων και καινοτομίας 

στον τομέα της υγείας και των 

φαρμάκων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  199 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν την 

οικονομική και νομισματική ένωση με 

μια πλήρως ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή 

αγορά εργασίας· πιστεύει ότι οι αγορές 

εργασίας και τα συστήματα πρόνοιας που 

λειτουργούν εύρυθμα είναι καίριας 
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σημασίας για την επιτυχία της 

ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και 

αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης 

διαδικασίας σύγκλισης προς πιο 

ανθεκτικές οικονομικές δομές εντός της 

ζώνης του ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πράσινη βίβλο σχετικά με τη δυνατότητα 

να προωθηθούν, σε εθνικό επίπεδο και με 

ευρωπαϊκή υποστήριξη, προγράμματα 

εγγυημένης δημόσιας απασχόλησης, 

ευθυγραμμισμένα με την αρχική πρόταση 

του Atkinson· 1β 
 

 _________________ 

 1β Atkinson, A. (2015) Inequality. What 

can be done?  

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. καλεί την Επιτροπή να 

συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να 

αναπτύξει ολοκληρωμένες στρατηγικές 
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δημιουργίας θέσεων εργασίας με σκοπό 

την στρατηγική επένδυση σε πράσινες 

θέσεις εργασίας στον κοινωνικό τομέα 

και στον τομέα υγείας και περίθαλψης, 

καθώς και στην κοινωνική οικονομία, το 

δυναμικό απασχόλησης των οποίων είναι 

αναξιοποίητο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να επενδύσουν περαιτέρω στη διά 

βίου μάθηση – για παράδειγμα, στις 

διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

– ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να 

προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις των σημερινών αγορών 

εργασίας· τονίζει ότι η επικύρωση των 

δεξιοτήτων και η αναγνώριση της 

τυπικής και της μη τυπικής μάθησης 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία ώστε είναι 

δυνατή η αξιολόγηση των αποκτηθέντων 

δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας· 

επιμένει ότι οι ευκαιρίες διά βίου 

μάθησης θα πρέπει να προωθούνται σε 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της τρίτης 

ηλικίας, ώστε να αξιοποιείται το πλήρες 

δυναμικό τους για την καταπολέμηση των 

ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12β. καλεί τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν καλύτερη ευθυγράμμιση 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με 

τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε 

ολόκληρη την ΕΕ, βελτιώνοντας τις 

ευκαιρίες για κινητικότητα, τις 

στρατηγικές πρόσληψης και κατάρτισης, 

ιδίως της κατάρτισης επί του έργου, και 

μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων που 

θα ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και θα αυξήσουν τη ζήτηση για 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12γ. υπενθυμίζει ότι η επανεκπαίδευση 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο που 

επιτρέπει την επανενσωμάτωση των 

ατόμων στην αγορά εργασίας και βοηθά 

στην αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης 

ανεργίας και στην καλύτερη αντιστοίχιση 

δεξιοτήτων με διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας· επίσης, υποστηρίζει έντονα την 

πρόβλεψη των αναγκών των μελλοντικών 

δεξιοτήτων, καθώς και την ενθάρρυνση 

της επιχειρηματικότητας και της 

ατομικής ευθύνης για την κάλυψη των 

απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  205 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να συνεργαστούν από κοινού για την 

αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά τη 

διαδικασία πρόσληψης και κατά της 

διαδικασίας πρόσληψης που εισάγει 

διακρίσεις οι οποίες εμποδίζουν τα άτομα 

να εισέλθουν στην αγορά εργασίας λόγω 

(μεταξύ άλλων) φύλου, ταυτότητας ή 

έκφρασης φύλου, γενετήσιου 

προσανατολισμού, χαρακτηριστικών 

φύλου, εθνότητας, αναπηρίας, ηλικίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης 

που συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  207 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης – 

όπως η ακούσια μερική απασχόληση και 

η προσωρινή εργασία, η κατά παραγγελία 

εργασία και η χρήση εργαζομένων μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης για 

την αντικατάσταση εργαζομένων που 

απεργούν είτε η χρήση συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου για μόνιμα καθήκοντα 

– που συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, αδήλωτη εργασία, 

χαμηλότερους μισθούς, εκμετάλλευση και 

χαμηλότερες εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και με αύξηση της 

ανισότητας, ιδίως μεταξύ των νέων 

εργαζομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, αύξηση της 
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αύξηση της ανισότητας· ανισότητας και ταχέως αυξανόμενους 

αριθμούς ατόμων που πλήττονται από 

μορφές φτώχειας και απόλυτης φτώχειας, 

όπως η έλλειψη στέγης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης 

που συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. σημειώνει ότι οι μη τυποποιημένες 

μορφές απασχόλησης αυξάνονται και 

υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχεται σε 

όλους τους εργαζομένους κατάλληλη 

κοινωνική ασφάλιση για την προστασία 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης 

που συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για την 

αύξηση της αδήλωτης εργασίας που 

συνδέεται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, εκμετάλλευση και έλλειψη 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των υποχρεωτικών 

άτυπων συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας και εκμετάλλευση· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  212 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης, 

μερικές από τις οποίες μπορεί να 
συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

Or. en 
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Τροπολογία  213 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται ενίοτε με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  214 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες 

εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, 

εκμετάλλευση και χαμηλότερες εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και με 

αύξηση της ανισότητας· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

αυξανόμενο αριθμό των άτυπων 

συμβάσεων εργασίας και των μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης που 

μπορούν να οδηγήσουν σε επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας, χαμηλότερους 

μισθούς, εκμετάλλευση και χαμηλότερες 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 

και σε αύξηση της ανισότητας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  215 

Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. επισημαίνει τον ορισμό του 

Eurofound για την άτυπη απασχόληση, 

που αναφέρεται σε εργασιακές σχέσεις οι 

οποίες δεν συμμορφώνονται με το τυπικό 

ή σύνηθες μοντέλο εργασίας πλήρους και 

νόμιμης απασχόλησης, με καθορισμένη 

διάρκεια και έναν μόνο εργοδότη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  216 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. θεωρεί ότι η επιδείνωση της 

ποιότητας των θέσεων εργασίας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη είναι ανεπίτρεπτη 

και ότι απαιτείται η ανάληψη δράσης για 

τη βελτίωση των μισθών διαβίωσης, την 

ασφάλεια της εργασίας, την πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, 

και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. τονίζει ότι η μερική απασχόληση 

μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη 

εναλλακτική πρόταση στην αδράνεια· 
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επισημαίνει εν προκειμένω ότι η μερική 

απασχόληση μπορεί να ωθήσει ορισμένες 

υποεκπροσωπούμενες σήμερα στην 

αγορά εργασίας ομάδες να συμμετάσχουν 

σε αυτήν· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  218 

Siôn Simon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. θεωρεί ότι ορισμένες μορφές 

απασχόλησης, όπως οι συμβάσεις 

μηδενικών ωρών και οι μη αμειβόμενες 

μαθητείες, δεν επιτρέπουν αξιοπρεπή 

διαβίωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 

κατά της παραοικονομίας και της 

αδήλωτης εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. θεωρεί ότι έχει καίρια σημασία να 

θεσπιστούν όρια για τις μη τυποποιημένες 

μορφές εργασίας και να απαγορευτούν οι 

συμβάσεις μηδενικών ωρών και οι μη 

αμειβόμενες μαθητείες και πρακτικές 

ασκήσεις, η χρήση εργαζομένων μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης για 

την αντικατάσταση εργαζομένων που 

απεργούν και η χρήση συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου για μόνιμα καθήκοντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. επισημαίνει ότι η μερική 

απασχόληση συνάδει με μια περισσότερο 

ευέλικτη και φιλική προς την οικογένεια 

ρύθμιση του χρόνου εργασίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  222 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. καλεί την Επιτροπή να 

υποστηρίξει την περαιτέρω έρευνα σε 
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σχέση με την παρακολούθηση και τη 

βελτίωση της δημιουργίας ποιοτικών 

θέσεων εργασίας, με βάση την έρευνα του 

Eurofound, και να αναθέσει στο 

Eurofound την εφαρμογή του πιλοτικού 

έργου για την παρακολούθηση της 

ποιότητας της απασχόλησης ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της 

Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. τονίζει ότι οι διάφορες μορφές 

μερικής απασχόλησης επιτρέπουν για 

παράδειγμα στους νέους να αποκτήσουν 

μια πρώτη εμπειρία στην αγορά εργασίας 

ενώ ακόμα σπουδάζουν και στους γονείς 

να συνδυάζουν επαγγελματικά και 

οικογενειακά καθήκοντα· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  224 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά 

με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για 

όλες τις μορφές απασχόλησης, με την 

οποία θα εξασφαλίζεται για κάθε 

εργαζόμενο ένα βασικό σύνολο 

διαγράφεται 
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εφαρμοστέων δικαιωμάτων, θα 

εξαλείφονται οι διακρίσεις που 

βασίζονται στο συμβατικό καθεστώς, θα 

διασφαλίζεται ένας ελάχιστος αριθμός 

ωρών εργασίας και θα προωθούνται 

αξιοπρεπή ωράρια εργασίας και το 

δικαίωμα διαπραγμάτευσης των ωρών 

εργασίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  225 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά 

με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για 

όλες τις μορφές απασχόλησης, με την 

οποία θα εξασφαλίζεται για κάθε 

εργαζόμενο ένα βασικό σύνολο 

εφαρμοστέων δικαιωμάτων, θα 

εξαλείφονται οι διακρίσεις που 

βασίζονται στο συμβατικό καθεστώς, θα 

διασφαλίζεται ένας ελάχιστος αριθμός 

ωρών εργασίας και θα προωθούνται 

αξιοπρεπή ωράρια εργασίας και το 

δικαίωμα διαπραγμάτευσης των ωρών 

εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  226 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά 

με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για 

όλες τις μορφές απασχόλησης, με την 

οποία θα εξασφαλίζεται για κάθε 

εργαζόμενο ένα βασικό σύνολο 

εφαρμοστέων δικαιωμάτων, θα 

εξαλείφονται οι διακρίσεις που 

βασίζονται στο συμβατικό καθεστώς, θα 

διασφαλίζεται ένας ελάχιστος αριθμός 

ωρών εργασίας και θα προωθούνται 

αξιοπρεπή ωράρια εργασίας και το 

δικαίωμα διαπραγμάτευσης των ωρών 

εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  227 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα εξισώνονται οι μη 

τυποποιημένες ρυθμίσεις εργασίας με 

τους όρους απασχόλησης των 

εργαζομένων σε τυποποιημένες μορφές 

εργασίας, θα διασφαλίζεται ένας ελάχιστος 

αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι σε μη 

τυποποιημένες μορφές απασχόλησης 

μπορούν να καθιστούν τα δικαιώματά 
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τους εφαρμοστέα, να έχουν πρόσβαση 

στον συνδικαλισμό και κάλυψη των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ίδιο 

βαθμό με οποιονδήποτε άλλον 

εργαζόμενο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· καλεί την Επιτροπή, 

μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των 

ΣΑΧ, να συστήσει στα κράτη μέλη να 

αναλάβουν δράση ώστε να αυξηθεί το 

επίπεδο του κατώτατου μισθού, κατά 

γενικό κανόνα, προοδευτικά στο 60 % του 

εθνικού μέσου μισθού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά 

με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· 

14. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους 

να αναλύσουν αν υπάρχει ανάγκη για 

κοινή προσέγγιση σχετικά με αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας για όλες τις μορφές 

απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά 

με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για 

όλες τις μορφές απασχόλησης, με την 

οποία θα εξασφαλίζεται για κάθε 

εργαζόμενο ένα βασικό σύνολο 

εφαρμοστέων δικαιωμάτων, θα 

εξαλείφονται οι διακρίσεις που βασίζονται 

στο συμβατικό καθεστώς, θα 

διασφαλίζεται ένας ελάχιστος αριθμός 
ωρών εργασίας και θα προωθούνται 

αξιοπρεπή ωράρια εργασίας και το 

δικαίωμα διαπραγμάτευσης των ωρών 

εργασίας· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, να εξαλείψουν τις 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, να διασφαλίσουν έναν ελάχιστο 

αριθμό ωρών εργασίας και να 

προωθήσουν αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· 

Or. it 
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Τροπολογία  231 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι αθέμιτες 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος και ευέλικτος αριθμός ωρών 

εργασίας και θα προωθούνται αξιοπρεπή 

ωράρια εργασίας και το δικαίωμα 

διαπραγμάτευσης των ωρών εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας 

και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των 

ωρών εργασίας· 

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες 

τις μορφές απασχόλησης, με την οποία θα 

εξασφαλίζεται για κάθε εργαζόμενο ένα 

βασικό σύνολο εφαρμοστέων 

δικαιωμάτων, θα εξαλείφονται οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο συμβατικό 

καθεστώς, θα διασφαλίζεται ένας 

ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας και θα 

προωθούνται αξιοπρεπή ωράρια εργασίας· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  233 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. είναι πεπεισμένο ότι μια ακριβής 

κοινή κατάταξη της απασχόλησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει εργασιακών 

επιδόσεων θα μειώσει τις επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  234 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. είναι πεπεισμένο ότι μια ακριβής 

κοινή κατάταξη της απασχόλησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει εργασιακών 

επιδόσεων θα μειώσει τις επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  235 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. είναι πεπεισμένο ότι μια ακριβής 15. είναι πεπεισμένο ότι ένα ακριβές 
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κοινή κατάταξη της απασχόλησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει εργασιακών 

επιδόσεων θα μειώσει τις επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας· 

κοινό μητρώο κατάταξης της 

απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 

μπορούσε να εξεταστεί ως ιδέα, 

προκειμένου να μειωθούν οι επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας βάσει επιστημονικών 

γεγονότων και δεδομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή 

της αρχής της ίσης αμοιβής για ίδια 

εργασία στον ίδιο τόπο θα μειώσει τις 

ανισότητες μεταξύ εργαζομένων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  237 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης 

στην προσαρμογή της νομοθεσίας, γεγονός 

το οποίο απειλεί να ασκήσει καθοδική 

πίεση στα συστήματα κοινωνικής 

προστασίας και στους μισθούς, 

πλήττοντας ιδίως τους εργαζόμενους με 

χαμηλή και μεσαία εξειδίκευση· 

16. υπογραμμίζει τις εξελίξεις λόγω 

της αυξανόμενης αυτοματοποίησης και 

εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του για 

την καθυστέρηση στην προσαρμογή της 

νομοθεσίας· υπογραμμίζει τις νέες 

ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η 

αυξανόμενη αυτοματοποίηση και καλεί 

ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εκμεταλλευτούν αυτή την εξέλιξη 

με στόχο την καταπολέμηση της 

ανεργίας, και τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη 

σημασία της διατήρησης των 
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συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 

των μισθών σε ικανοποιητικά επίπεδα; 

Or. fr 

 

Τροπολογία  238 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης 

στην προσαρμογή της νομοθεσίας, 

γεγονός το οποίο απειλεί να ασκήσει 

καθοδική πίεση στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας και στους 

μισθούς, πλήττοντας ιδίως τους 

εργαζόμενους με χαμηλή και μεσαία 

εξειδίκευση· 

16. τονίζει τις θετικές επιδράσεις της 

αυξανόμενης ψηφιοποίησης· παραπέμπει 

στην αναγκαία συμμετοχή των 

απασχολούμενων σε αυτήν στα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας με 

σκοπό την αποφυγή της διάβρωσης των 

εν λόγω συστημάτων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  239 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης 

στην προσαρμογή της νομοθεσίας, 

γεγονός το οποίο απειλεί να ασκήσει 
καθοδική πίεση στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας και στους μισθούς, 

πλήττοντας ιδίως τους εργαζόμενους με 

χαμηλή και μεσαία εξειδίκευση· 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της 

αυτοματοποίησης, δεδομένου ότι μόνο η 

φορολόγηση των ρομπότ και η θέσπιση 

εγγυημένου εισοδήματος για όλους τους 

πολίτες θα ήταν σε θέση να περιορίσουν 

την καθοδική πίεση που ασκεί η ίδια η 

αυτοματοποίηση στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας και στους μισθούς, 

πλήττοντας ιδίως τους εργαζόμενους με 
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χαμηλή και μεσαία εξειδίκευση· 

Or. it 

 

Τροπολογία  240 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης 

στην προσαρμογή της νομοθεσίας, 

γεγονός το οποίο απειλεί να ασκήσει 

καθοδική πίεση στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας και στους 

μισθούς, πλήττοντας ιδίως τους 

εργαζόμενους με χαμηλή και μεσαία 

εξειδίκευση· 

16. αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της 

αυξανόμενης αυτοματοποίησης και την 

ανάγκη εξασφάλισης της επάρκειας των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 

των μισθών, καθώς πλήττονται ιδίως οι 

εργαζόμενοι με χαμηλή και μεσαία 

εξειδίκευση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης 

στην προσαρμογή της νομοθεσίας, γεγονός 

το οποίο απειλεί να ασκήσει καθοδική 

πίεση στα συστήματα κοινωνικής 

προστασίας και στους μισθούς, 

πλήττοντας ιδίως τους εργαζόμενους με 

χαμηλή και μεσαία εξειδίκευση· 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

διαφορετικές επιπτώσεις και πτυχές της 

αυξανόμενης αυτοματοποίησης λόγω 

καθυστέρησης στην προσαρμογή της 

νομοθεσίας, γεγονός το οποίο θα 

μπορούσε, ως απειλή, να ασκήσει 

καθοδική πίεση στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας και στους μισθούς· 

Or. en 
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Τροπολογία  242 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης 

αυτοματοποίησης λόγω καθυστέρησης 

στην προσαρμογή της νομοθεσίας, 

γεγονός το οποίο απειλεί να ασκήσει 

καθοδική πίεση στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας και στους 

μισθούς, πλήττοντας ιδίως τους 

εργαζόμενους με χαμηλή και μεσαία 

εξειδίκευση· 

16. τονίζει ότι πρέπει να οριστεί ποιος 

θα πρέπει να είναι ο αναμενόμενος 

αντίκτυπος σε τομείς όπου θα λάβει χώρα 

ολική ή μερική αυτοματοποίηση· θεωρεί 

εντούτοις ότι αυτό δεν πρέπει να 

οδηγήσει σε πολιτική αντίδρασης αλλά 

ζητεί μια πολιτική που θα στηρίζεται σε 

έρευνα, σκέψη και επιλεκτικότητα· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  243 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. ζητεί μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση απέναντι στις πολιτικές για 

τον κατώτατο μισθό σε όλα τα κράτη 

μέλη, με στόχο την επίτευξη ποσοστού 

κατώτατου μισθού ίσου τουλάχιστον με 

το 60 % του μέσου μισθού, ώστε να 

προσελκύονται τα μη ενεργά και 

αποθαρρυμένα άτομα στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  244 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. θεωρεί ότι το νέο θεματολόγιο 

δεξιοτήτων πρέπει να παρέχει σύστημα 

εγγύησης δεξιοτήτων που θα εξασφαλίζει 

οικονομικά προσιτή πρόσβαση, σε όλους 

τους εργαζομένους, στη διά βίου μάθηση 

και την προσαρμογή τους στην 

ψηφιοποίηση και τις μόνιμες 

τεχνολογικές αλλαγές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. τονίζει ότι η ανάπτυξη και η 

ενίσχυση του κατάλληλου μείγματος 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων έχει καίρια 

σημασία σε μια μεταβαλλόμενη αγορά 

εργασίας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  246 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη 

διαγράφεται 
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όσον αφορά την καθιέρωση ενός 

συστήματος κατώτατου εισοδήματος, με 

σκοπό τη στήριξη των ατόμων με 

ανεπαρκές εισόδημα, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, 

την καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  247 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

17. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

μια οδηγία πλαίσιο με την οποία θα 

θεσπίζει μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 

επάρκειας και τρόπων βελτίωσης της μη 

ανάληψης (της δυνατότητας κατώτατου 

εισοδήματος) από δικαιούχους, με σκοπό 

τη στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· τονίζει 

ότι το εργαλείο των προϋπολογισμών 

αναφοράς, που αναφέρει το κόστος 

αξιοπρεπούς διαβίωσης για διαφορετικές 

περιοχές, τις ρυθμίσεις στέγασης, τη 

σύνθεση νοικοκυριού και τις ηλικίες, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της επάρκειας των 

συστημάτων κατώτατου εισοδήματος 

που παρέχεται από κράτη μέλη· 

Or. en 
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Τροπολογία  248 

Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· τονίζει 

ότι το εργαλείο των προϋπολογισμών 

αναφοράς, που αναφέρει το κόστος 

αξιοπρεπούς διαβίωσης για διαφορετικές 

περιοχές, τις ρυθμίσεις στέγασης, τη 

σύνθεση νοικοκυριού και τις ηλικίες, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση της επάρκειας των 

συστημάτων κατώτατου εισοδήματος 

που παρέχεται από κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, την εξασφάλιση ίσης 
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σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, 

οικονομικά προσιτές και ενσωματωμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  250 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη 

όσον αφορά την καθιέρωση ενός 

συστήματος κατώτατου εισοδήματος, με 

σκοπό τη στήριξη των ατόμων με 

ανεπαρκές εισόδημα, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

17. ζητεί την καθιέρωση κανόνων για 

ένα σύστημα κατώτατου εισοδήματος από 

τα κράτη μέλη, με σκοπό την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· τονίζει, 

ωστόσο, ότι η κοινωνική ασφάλεια 

αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των 

κρατών μελών· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  251 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη την 

καθιέρωση κατώτατου εισοδήματος, με 

σκοπό τη στήριξη των ατόμων με 

ανεπαρκές εισόδημα, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 



 

AM\1130483EL.docx 127/204 PE607.984v01-00 

 EL 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  252 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την καθιέρωση ενός συστήματος 
κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

17. ενώ σέβεται την αρμοδιότητα των 

κρατών μελών, ζητεί μια κοινή 

προσέγγιση που θα ακολουθείται από όλα 

τα κράτη μέλη σχετικά με ένα σύστημα 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  253 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί μια κοινή προσέγγιση που θα 

ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη 
όσον αφορά την καθιέρωση ενός 

συστήματος κατώτατου εισοδήματος, με 

σκοπό τη στήριξη των ατόμων με 

ανεπαρκές εισόδημα, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 

17. ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά ένα επαρκές σύστημα 

κατώτατου εισοδήματος, με σκοπό τη 

στήριξη των ατόμων με ανεπαρκές 

εισόδημα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

σε θεμελιώδεις υπηρεσίες, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και την 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. εκφράζει την ανησυχία του για τα 

υψηλά επίπεδα μη ανάληψης των 

συστημάτων κατώτατου εισοδήματος 

όπου εφαρμόζονται, και το οποίο δείχνει 

ότι πολλά εμπόδια, 

συμπεριλαμβανομένων των 

παρεμβατικών διαδικασιών και του 

στιγματισμού, συνδέονται με την 

εφαρμογή συστημάτων κατώτατου 

εισοδήματος· θεωρεί ότι αυτή η μη 

ανάληψη συνιστά σημαντικό εμπόδιο 

στην κοινωνική ένταξη των ατόμων που 

θα δικαιούνταν να λάβουν κατώτατο 

εισόδημα και υποστηρικτικές υπηρεσίες· 

καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 

διεξοδική ανάλυση του φαινομένου της 

μη ανάληψης και να προτείνει 

κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 

περιορισμού του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. πιστεύει ότι το σημαντικό βήμα 

για την αποφυγή άνισων οικονομικών 

τάσεων είναι η δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικών για το 

εισόδημα οι οποίες θα ευνοούν τα άτομα 
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με χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς και 

μια πολιτική κατώτατου εισοδήματος ως 

έσχατη λύση για άτομα στα πρόθυρα της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη μείωση της ανισότητας μεταξύ 

χωρών και στην εξουδετέρωση των 

συνεπειών που απορρέουν από την 

απορρόφηση ασύμμετρων κραδασμών· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  257 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

διαγράφεται 
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τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη μείωση της ανισότητας μεταξύ 

χωρών και στην εξουδετέρωση των 

συνεπειών που απορρέουν από την 

απορρόφηση ασύμμετρων κραδασμών· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  258 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη μείωση της ανισότητας μεταξύ 

χωρών και στην εξουδετέρωση των 

συνεπειών που απορρέουν από την 

απορρόφηση ασύμμετρων κραδασμών· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  259 

Monika Vana 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών ανεργίας· θεωρεί ότι 
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τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών και 

στην εξουδετέρωση των συνεπειών που 

απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· 

ένας τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών 

και στην εξουδετέρωση των συνεπειών που 

απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· μελέτες 

δείχνουν ότι η επίπτωση της οριακής 

σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού 

συστήματος για το επίδομα ανεργίας σε 

χώρες που πλήττονται από την κρίση 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 20 % 1α· 

ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης κατά 

της ανεργίας θα αποτελούσε μέρος των 

κοινωνικών ελάχιστων προτύπων σε 

επίπεδο ΕΕ που συνδυάζονται με τις 

αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της 

ανεργίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια 

κοινωνική Ένωση· 

 _________________ 

 1α Miroslav Beblavý, Gabriele Marconi 

and Ilaria Maselli (Centre for European 

Policy Studies), A European 

Unmployment Benefit scheme, Αύγουστος 

2015 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη μείωση της ανισότητας μεταξύ 

χωρών και στην εξουδετέρωση των 

συνεπειών που απορρέουν από την 

18. απορρίπτει τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης κατά 

της ανεργίας· 



 

PE607.984v01-00 132/204 AM\1130483EL.docx 

EL 

απορρόφηση ασύμμετρων κραδασμών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  261 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών και 

στην εξουδετέρωση των συνεπειών που 

απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης κατά 

της ανεργίας που θα συμπληρώσει τα 

ισχύοντα εθνικά συστήματα παροχών· 

θεωρεί ότι ένας τέτοιος αποτελεσματικός 

και ελεγχόμενος σταθεροποιητής μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών και 

στην εξουδετέρωση των συνεπειών που 

απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών 

και στην εξουδετέρωση των συνεπειών 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εξετάσουν τη σκοπιμότητα ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης κατά 

της ανεργίας που αποφεύγει την πρόκληση 

ηθικής βλάβης, αποτρέπει τον 

παρασιτισμό και θα συμπληρώσει τα 

ισχύοντα εθνικά συστήματα παροχών· 

θεωρεί ότι ένας τέτοιος αυτόματος 

σταθεροποιητής μπορεί να διαδραματίσει 
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που απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· 

σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των 

συνεπειών που απορρέουν από την 

απορρόφηση ασύμμετρων κραδασμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθιερώσουν ένα ευρωπαϊκό 

σύστημα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

που θα συμπληρώσει τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών και 

στην εξουδετέρωση των συνεπειών που 

απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· 

18. καλεί τα κράτη μέλη να 

εναρμονίσουν σταδιακά τα εθνικά 

συστήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας 

συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα εθνικά 

συστήματα παροχών· θεωρεί ότι ένας 

τέτοιος αυτόματος σταθεροποιητής μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ανισότητας μεταξύ χωρών και 

στην εξουδετέρωση των συνεπειών που 

απορρέουν από την απορρόφηση 

ασύμμετρων κραδασμών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για 

κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού 

διαβίωσης και να συστήσει τον 

καθορισμό εθνικών κατώτατων 

μισθολογικών ορίων, μέσω νομοθετικών 

διατάξεων ή συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα 

διαγράφεται 
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πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό δεσμευτικών στόχων στο 

πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  265 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για 

κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού 

διαβίωσης και να συστήσει τον 

καθορισμό εθνικών κατώτατων 

μισθολογικών ορίων, μέσω νομοθετικών 

διατάξεων ή συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό δεσμευτικών στόχων στο 

πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  266 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για 

κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού 

διαβίωσης και να συστήσει τον 

καθορισμό εθνικών κατώτατων 

μισθολογικών ορίων, μέσω νομοθετικών 

διατάξεων ή συλλογικών 

διαγράφεται 
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διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό δεσμευτικών στόχων στο 

πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για 

κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού 

διαβίωσης και να συστήσει τον 

καθορισμό εθνικών κατώτατων 

μισθολογικών ορίων, μέσω νομοθετικών 

διατάξεων ή συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό δεσμευτικών στόχων στο 

πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για 

κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού 

διαβίωσης και να συστήσει τον 

καθορισμό εθνικών κατώτατων 

19. τονίζει ότι οι μηχανισμοί 

διαμόρφωσης των μισθών θα πρέπει να 

παραμείνουν στα χέρια των κοινωνικών 

εταίρων· 
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μισθολογικών ορίων, μέσω νομοθετικών 

διατάξεων ή συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό δεσμευτικών στόχων στο 

πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  269 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την Επιτροπή να ορίσει για 

κάθε κράτος μέλος έναν δείκτη μισθού 

διαβίωσης και να συστήσει τον 

καθορισμό εθνικών κατώτατων 

μισθολογικών ορίων, μέσω νομοθετικών 

διατάξεων ή συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και με τη συμμετοχή 

των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα 

πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον 

καθορισμό δεσμευτικών στόχων στο 

πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· 

19. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

αυστηρά υπόψη την αρχή της 

επικουρικότητας σε κάθε ζήτημα 

διαμόρφωσης των μισθών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  270 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. καλεί τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες μισθολογικές 
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κλίμακες που θα ρυθμίζουν δια νόμου τις 

μέγιστες μισθολογικές διαφορές εντός 

των κέντρων εργασίας, ορίζοντας μέγιστη 

αναλογία 1:10, πράγμα το οποίο σημαίνει 

ότι ο υψηλότερος μισθός δεν υπερβαίνει 

πάνω από 10 φορές τον μέσο μισθό του 

κέντρου εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι, αν 

αυξηθεί ο μέγιστος μισθός, η υπόλοιπη 

μισθολογική κλίμακα αυξάνεται κατά την 

ίδια αναλογία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει ότι, σε σχέση με τη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της 

νέας κατασκευής κατοικιών, πέραν των 

ΕΔΕΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα 

πρέπει να κινητοποιηθεί ιδιωτική και 

δημόσια χρηματοδότηση ως τρόπος 

επιτάχυνσης των δραστηριοτήτων των 

εθνικών δημόσιων τραπεζών ή άλλων 

οργανισμών στον τομέα της οικονομικά 

προσιτής και κοινωνικής στέγασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 19α. πιστεύει ότι η παρέμβαση κατά 

τον προσδιορισμό των μισθών δεν 

αποτελεί κοινωνικό μέτρο αλλά 

οικονομικό, το οποίο περιλαμβάνει μια 

ενδεχομένως σοβαρή στρέβλωση για τις 

αγορές και θα μπορούσε να έχει επιζήμιες 

επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη· 

πιστεύει στους κοινωνικούς διαλόγους και 

στις συλλογικές διαπραγματεύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει ότι η διά βίου μάθηση 

αυξάνει το επίπεδο ικανοτήτων και 

αντιμετωπίζει τις ελλείψεις, 

συμβάλλοντας έτσι σε καλύτερα 

αποτελέσματα στην αγορά εργασίας και 

σε αύξηση της παραγωγικότητας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  274 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 

την υγεία και ασφάλεια στην εργασία των 

εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάλληλης επιβολής της οδηγίας για τον 

χρόνο εργασίας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ενίσχυση των συνδικαλιστικών και 

εργασιακών δικαιωμάτων 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  276 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ενίσχυση των συνδικαλιστικών και 

εργασιακών δικαιωμάτων 

Μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και 

εργασιακά δικαιώματα 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική 

ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων 

στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαγράφεται 
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διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την 

ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την 

ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών 

των μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των 

επισφαλών συνθηκών εργασίας και 

μείωση των μισθών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  278 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική 

ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων 

στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την 

ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την 

ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών 

των μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των 

επισφαλών συνθηκών εργασίας και 

μείωση των μισθών· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  279 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική 

ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων 

στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την 

ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την 

ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών 

των μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των 

επισφαλών συνθηκών εργασίας και 

μείωση των μισθών· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  280 

Csaba Sógor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική 

ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων 

στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την 

ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την 

ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών 

των μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των 

επισφαλών συνθηκών εργασίας και 

μείωση των μισθών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  281 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική 

ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων 

στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την 

ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την 

ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών 

των μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των 

επισφαλών συνθηκών εργασίας και 

μείωση των μισθών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν 

αποδυναμώσει την αντιπροσωπευτική και 

διαπραγματευτική ισχύ του εργατικού 

δυναμικού, έχουν υπονομεύσει την 

ισότητα των σχέσεων στο πλαίσιο των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και έχουν 

αυξήσει την ανισότητα του εργατικού 

δυναμικού σε σχέση με το κεφάλαιο· 

εκφράζει την ανησυχία του για τις 

20. θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις της 

αγοράς εργασίας εξακολουθούν να 

αποτελούν επιτακτική ανάγκη σε 

ορισμένα κράτη μέλη· 
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επιπτώσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων 

της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε 

αύξηση των επισφαλών συνθηκών 

εργασίας και μείωση των μισθών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  283 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας έχουν 

αποδυναμώσει την αντιπροσωπευτική και 

διαπραγματευτική ισχύ του εργατικού 

δυναμικού, έχουν υπονομεύσει την 

ισότητα των σχέσεων στο πλαίσιο των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και έχουν 

αυξήσει την ανισότητα του εργατικού 

δυναμικού σε σχέση με το κεφάλαιο· 

εκφράζει την ανησυχία του για τις 

επιπτώσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων 

της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε 

αύξηση των επισφαλών συνθηκών 

εργασίας και μείωση των μισθών· 

20. θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις της 

αγοράς εργασίας που πραγματοποιήθηκαν 

σε διάφορα κράτη μέλη διευκόλυναν την 

προσαρμογή του επιχειρηματικού 

μοντέλου στη νέα παραγωγική και 

βιομηχανική πραγματικότητα, 

αντιστρέφοντας την καταστροφή των 

θέσεων απασχόλησης και εξασφαλίζοντας 

την επάνοδο στην οικονομική μεγέθυνση 

και την απασχόληση και, εν τέλει, τη 

μείωση των ανισοτήτων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  284 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι οι αρνητικές 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

έχουν αποδυναμώσει την 

αντιπροσωπευτική και διαπραγματευτική 

20. τονίζει την ανάγκη για 

μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και 

την ανάγκη να γίνει ένα σημαντικό άλμα 

μπροστά όσον αφορά την απελευθέρωση, 
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ισχύ του εργατικού δυναμικού, έχουν 

υπονομεύσει την ισότητα των σχέσεων 

στο πλαίσιο των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και έχουν αυξήσει την 

ανισότητα του εργατικού δυναμικού σε 

σχέση με το κεφάλαιο· εκφράζει την 

ανησυχία του για τις επιπτώσεις αυτών 

των μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας που οδηγούν σε αύξηση των 

επισφαλών συνθηκών εργασίας και 

μείωση των μισθών· 

το άνοιγμα και την ενοποίηση των 

αγορών του μέλλοντος που εξακολουθούν 

να βρίσκονται υπό εθνικό έλεγχο, όπως οι 

ενεργειακές αγορές, οι αγορές 

τηλεπικοινωνιών, οι ψηφιακές αγορές και 

οι κεφαλαιαγορές· τονίζει το δυναμικό 

δημιουργίας θέσεων εργασίας σε αυτούς 

τους τομείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. τονίζει ότι η κάλυψη που παρείχαν 

οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 

μειώθηκε στην πλειονότητα των 

ευρωπαϊκών χωρών που επλήγησαν 

περισσότερο από την κρίση λόγω των 

πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της αγοράς 

εργασίας και της κρατικά 

υπαγορευόμενης αποκέντρωσης, πράγμα 

το οποίο είχε ως αποτέλεσμα αφενός την 

κατάργηση των εθνικών γενικών 

συλλογικών συμβάσεων, την απόδοση 

προτεραιότητας στις εταιρικές 

συμφωνίες έναντι των τομεακών και την 

εισαγωγή ρητρών εξαίρεσης για τους 

εργοδότες, και αφετέρου επέτρεψε την 

αναγνώριση μη συνδικαλιστών 

εκπροσώπων στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 

μεταρρυθμίσεις αύξησαν τις επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας και μείωσαν τους 

μισθούς2γ· 
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 _________________ 

 2γ ILO (2015) Issue Brief «Trends in 

collective bargaining coverage: stability, 

erosion or decline?» 

Or. en 

 

Τροπολογία  286 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 

αγορών εργασίας, διεύρυνσης του πεδίου 

κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

21. σημειώνει τη σημασία 

κατάλληλων δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και ενίσχυσης της 

διαπραγματευτικής ισχύος των 

εργαζομένων μέσω διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων των αγορών εργασίας, 

κατά περίπτωση· αναγνωρίζει ότι ο ρόλος 

των εθνικών αρχών θα είναι η 

εξασφάλιση και ενίσχυση του 

δικαιώματος συνδικαλισμού, καθώς και η 

δύναμη και αυτονομία τόσο των ενώσεων 

εργαζομένων όσο και των ενώσεων 

εργοδοτών κατά τη συμμετοχή σε 

διαπραγματεύσεις σε οποιοδήποτε 

επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  287 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον κοινωνικό 
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διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

των αγορών εργασίας, διεύρυνσης του 

πεδίου κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

διάλογο στο σύνολο των κρατών μελών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  288 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

των αγορών εργασίας, διεύρυνσης του 

πεδίου κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των 

εργαζομένων  

Or. fr 

 

Τροπολογία  289 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 

αγορών εργασίας, διεύρυνσης του πεδίου 

κάλυψης των συλλογικών 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προστατέψουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 

αγορών εργασίας σε συνεργασία με 

κοινωνικούς εταίρους· 
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διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των 

αγορών εργασίας, διεύρυνσης του πεδίου 

κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω προοδευτικών μεταρρυθμίσεων των 

αγορών εργασίας, διεύρυνσης του πεδίου 

κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  291 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και να προωθήσουν τη 

διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων 

μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

των αγορών εργασίας, διεύρυνσης του 

πεδίου κάλυψης των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων και προώθησης του 

συνδικαλισμού· 

21. καλεί τα κράτη μέλη να 

προαγάγουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων, να εργαστούν για δίκαιους 

όρους εργασίας και για ασφαλείς, 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας· 

αναγνωρίζει την ανάγκη κοινωνικού 

διαλόγου αλλά τονίζει ότι σε μια γνήσια 

δημοκρατία τον πρώτο λόγο έχει η 

πολιτική· 

Or. nl 
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Τροπολογία  292 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. τονίζει τον ρόλο του διαλόγου 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην 

αγορά εργασίας· τονίζει ότι ο κοινωνικός 

διάλογος θα πρέπει να συμπληρώνεται 

από διάλογο πολιτών με εκπροσώπους 

διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας, 

όπως άτομα που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας, διαφορετικές ηλικιακές 

ομάδες, άτομα με διαφορετικό γενετήσιο 

προσανατολισμό, άτομα με αναπηρία, 

κατά τη συζήτηση θεμάτων που 

σχετίζονται με ανισότητες και την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  293 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καλεί τα κράτη μέλη να 

αναλάβουν δράση ώστε να εξασφαλίσουν 

ότι οι διακρίσεις, η παρενόχληση και η 

βία λόγω φύλου, ταυτότητας/έκφρασης 

φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού και 

χαρακτηριστικών φύλου (μεταξύ άλλων) 

γίνονται αντικείμενο διαχείρισης στον 

χώρο εργασίας, και ότι εφαρμόζονται 

σαφείς μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων 
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και στήριξης για τα θύματα, καθώς και 

διαδικασίες κατά των δραστών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. ζητεί την εφαρμογή μιας 

πολιτικής καταπολέμησης των 

διακρίσεων που θα διαδραματίζει βασικό 

ρόλο στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

απασχόλησης και την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης· καλεί τα κράτη μέλη 

να επανεκκινήσουν τη διαδικασία 

επανεξέτασης της οδηγίας περί 

καταπολέμησης των διακρίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. φρονεί ότι τα μέτρα λιτότητας δεν 

αποτελούν την αιτία των κοινωνικών 

προβλημάτων αλλά επιχειρούν να 

παράσχουν διέξοδο· τονίζει ότι έχει 

καίρια σημασία να απαιτεί η Ένωση από 

τα κράτη μέλη να εξυγιάνουν τη 

δημοσιονομική τους κατάσταση για την 

εξασφάλιση της ευημερίας και των 

μελλοντικών γενεών· τονίζει ότι μια 

σταθερή οικονομική βάση αποτελεί την 

καλύτερη εγγύηση για μια κοινωνική και 
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αλληλέγγυα Ευρώπη· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  296 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων και 

αυξανόμενα επίπεδα απόλυτης φτώχειας, 

ιδίως μεταξύ των νέων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  297 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι τα συστήματα 

πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας 

πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να 

βελτιώνεται η ισορροπία από πλευράς 

εισοδηματικών ανισοτήτων, με τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και 

να επιτευχθεί οικονομική ανάκαμψη με 

πιο σταθερή και βιώσιμη οικονομική 

κατάσταση· 

Or. en 
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Τροπολογία  298 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες 

της Ευρώπης, τα συστήματα πρόνοιας και 

κοινωνικής προστασίας θεωρούνται 

κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  299 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, η 

χρηματοδότηση των συστημάτων 
πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας 

αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω της ύφεσης με 

αποτέλεσμα να λαμβάνονται μέτρα 

λιτότητας με τεράστιες συνέπειες από την 

άποψη των εισοδηματικών ανισοτήτων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  300 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας 

που προωθεί η ΕΕ έχουν ισχυρό 

αντίκτυπο από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων, της αύξησης 

των ανισοτήτων και της επισφάλειας, 

όπως καταδεικνύει το ιταλικό φαινόμενο 

των «esodati» (εθελουσία έξοδος 

εργαζομένων οι οποίοι, ωστόσο, δεν 

έλαβαν σύνταξη)· 

Or. it 

 

Τροπολογία  301 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν επηρεαστεί από την 

οικονομική εξυγίανση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  302 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. επισημαίνει ότι, χάρη στις 

ευρωπαϊκές πολιτικές δημοσιονομικού 

ελέγχου, έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 

των συστημάτων πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας πολλών χωρών· 
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Or. es 

 

Τροπολογία  303 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει ότι, σε πολλές χώρες, 

τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν υπονομευθεί σοβαρά 

από τα μέτρα λιτότητας με τεράστιες 

συνέπειες από την άποψη των 

εισοδηματικών ανισοτήτων· 

22. θεωρεί ότι, σε ορισμένες χώρες, τα 

συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής 

προστασίας έχουν θιγεί από τα μέτρα 

λιτότητας, με συνέπειες από την άποψη 

των εισοδηματικών ανισοτήτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  304 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. επισημαίνει την ανάγκη για μια 

πολυδιάστατη προσέγγιση στην επίτευξη 

μεγαλύτερης ισότητας και κοινωνικής 

συνοχής όπως αντικατοπτρίζεται στην 

οριζόντια κοινωνική ρήτρα (άρθρο 9 της 

ΣΛΕΕ), που εστιάζει στην κοινωνική 

διάσταση των ενωσιακών πολιτικών· 

τονίζει ότι η εφαρμογή του άρθρου 9 

εξαρτάται από τη δέσμευση εφαρμογής 

της αρχής της ενσωμάτωσης της 

κοινωνικής διάστασης σε όλες τις 

ενωσιακές πολιτικές· 

Or. en 
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Τροπολογία  305 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. πιστεύει ότι τα συστήματα 

πρόνοιας θα πρέπει να λειτουργούν ως 

δίχτυ ασφαλείας, αλλά και να 

εξασφαλίζουν ότι δίνονται κίνητρα για 

εργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  306 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22β. δηλώνει ότι η κοινωνική πρόοδος, 

όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό δείκτη για 

την κοινωνική πρόοδο, είναι η ικανότητα 

μιας κοινωνίας να εκπληρώνει τις 

βασικές ανθρώπινες ανάγκες των 

πολιτών της, να δημιουργεί δομικές 

μονάδες που επιτρέπουν στους πολίτες 

και τις κοινότητες να ενισχύσουν και να 

διατηρούν την ποιότητα ζωής τους, και 

να δημιουργεί τις συνθήκες για όλα τα 

άτομα ώστε να αξιοποιήσουν το πλήρες 

δυναμικό τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  307 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε 

μεταρρυθμίσεις ιδίως στο σύνολο του 

τομέα της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής, 

διότι έχει έμμεσες επιδράσεις στη διανομή 

του εισοδήματος και του πλούτου 

προωθώντας τη δικαιότερη διανομή· 

Or. de 

 

Τροπολογία  308 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές), όπου αρμόζει, προκειμένου να 

επιτευχθεί μεγαλύτερη ισότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία, ιδίως μετά 

τις διαδοχικές κρίσεις, πρώτα τη 

χρηματοπιστωτική, την οικονομική και 

έπειτα την κοινωνική κρίση που βιώνουν 

τα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  310 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και 

δίκαιη διανομή, λαμβανομένων υπόψη των 

νέων κοινωνικών κινδύνων και των 

ευάλωτων ομάδων· 

Or. fr 
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Τροπολογία  311 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να παρέμβουν 

προκειμένου να αποκαταστήσουν άμεσα 

την κοινωνική δικαιοσύνη υπέρ των νέων 

κατηγοριών πολιτών που 

δημιουργήθηκαν μετά την επιβολή 

μέτρων λιτότητας εκ μέρους της ΕΕ, 

όπως οι ιταλοί «esodati»· 

Or. it 

 

Τροπολογία  312 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, 

συντάξεις και μεταφορές) προκειμένου να 

επιτευχθεί αποτελεσματικότερη 

αναδιανομή και να προαχθεί η δικαιότερη 

διανομή, λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά 

επειγόντων προβλημάτων, όπως η 

αυξανόμενη έλλειψη στέγης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές), βάσει υψηλού επιπέδου 

κοινωνικών διασφαλίσεων, προκειμένου 

να επιτευχθεί ολοκληρωμένη προστασία 

για όλους και να εξασφαλιστεί ότι δεν 

παραμελείται κανείς, λαμβανομένων 

υπόψη των νέων κοινωνικών κινδύνων και 

των ευάλωτων ομάδων που έχουν 

προκύψει από τις κοινωνικές και 

οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

η κοινωνία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και 

μεταφορές) προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 

23. καλεί τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα προνοίας 

τους (υγεία, συντάξεις και μεταφορές) 

προκειμένου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αναδιανομή και να 

προαχθεί η δικαιότερη διανομή, 

λαμβανομένων υπόψη των νέων 

κοινωνικών κινδύνων και των ευάλωτων 

ομάδων που έχουν προκύψει από τις 

κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
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που αντιμετωπίζει η κοινωνία· που αντιμετωπίζει η κοινωνία· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  315 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύουν 

τις επενδύσεις στην παιδική μέριμνα – 

ιδίως στη σημασία της ίσης πρόσβασης 

στην παιδική μέριμνα και την επείγουσα 

ανάγκη για επενδύσεις σε περισσότερους 

χώρους παιδικής μέριμνας· οι εν λόγω 

επενδύσεις φαίνεται ότι αποδίδουν, ιδίως 

για παιδιά σε πιο μειονεκτούσες 

οικογένειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  316 

Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα 

κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τις 

αγορές εργασίας τους προκειμένου να 

δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στις 

επιχειρήσεις, να προωθήσουν την 

απασχόληση, και να καταστήσουν 

ασφαλέστερη την επαγγελματική 

σταδιοδρομία των εργαζομένων· 

Or. fr 
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Τροπολογία  317 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 

ώστε να εξασφαλιστεί καθολική και 

οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε 

ποιοτική δημόσια εκπαίδευση από μικρή 

ηλικία (0-3 ετών), πράγμα το οποίο έχει 

καίρια σημασία για την καταπολέμηση 

των ανισοτήτων μακροπρόθεσμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό νομικό 

πλαίσιο σύμφωνα με τη σχετική σύσταση 

της ΔΟΕ που θα εγγυάται σε κάθε 

ευρωπαίο πολίτη ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας με καθολική 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

βασική εισοδηματική ασφάλεια και 

πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες 

που ορίζονται ως αναγκαία σε εθνικό 

επίπεδο· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  319 

Sven Schulze 



 

AM\1130483EL.docx 161/204 PE607.984v01-00 

 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα 

ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας 

με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες που ορίζονται ως 

αναγκαία σε εθνικό επίπεδο· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο σύμφωνα με τη 

σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας και θα εγγυάται 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και 

κατώτατο επίπεδο διαβίωσης· 

Or. de 

 

Τροπολογία  320 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό νομικό 

πλαίσιο σύμφωνα με τη σχετική σύσταση 

της ΔΟΕ που θα εγγυάται σε κάθε 

ευρωπαίο πολίτη ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας με καθολική 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

βασική εισοδηματική ασφάλεια και 

πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες 

που ορίζονται ως αναγκαία σε εθνικό 

επίπεδο· 

24. υπενθυμίζει το άρθρο 36 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπου 

ορίζεται ότι η ΕΕ αναγνωρίζει την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό 

προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και 

πρακτικές, προκειμένου να προαχθεί η 

εδαφική συνοχή της Ένωσης· 

αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία που 

δίνεται στην παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών στην Ένωση αλλά τονίζει ότι, 

σύμφωνα με τη Συνθήκη, η βασική 

αρμοδιότητα ανήκει στα κράτη μέλη· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  321 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα 

ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας 

με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες που ορίζονται ως αναγκαία 

σε εθνικό επίπεδο· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ του 2012 

(αριθ. 202) που θα εγγυάται σε όλους όσοι 

ζουν στην ΕΕ ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας με καθολική 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

υποστήριξη για την εκπαίδευση, βασική 

εισοδηματική ασφάλεια και πρόσβαση στα 

αγαθά και στις υπηρεσίες που ορίζονται ως 

αναγκαία σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  322 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα 

ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας 

με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες που ορίζονται ως αναγκαία 

σε εθνικό επίπεδο· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα 

ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας 

με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια, με το ύψος των εισοδημάτων 

να καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
και πρόσβαση στα αγαθά και στις 

υπηρεσίες που ορίζονται ως αναγκαία σε 

εθνικό επίπεδο· 

Or. fr 
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Τροπολογία  323 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα 

ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας 

με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες που ορίζονται ως αναγκαία 

σε εθνικό επίπεδο· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο σύμφωνα 

με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ένα 

ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας 

με καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, στέγαση, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες που ορίζονται ως αναγκαία 

σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό νομικό 

πλαίσιο σύμφωνα με τη σχετική σύσταση 

της ΔΟΕ που θα εγγυάται σε κάθε 

ευρωπαίο πολίτη ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας με καθολική 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

βασική εισοδηματική ασφάλεια και 

πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες 

που ορίζονται ως αναγκαία σε εθνικό 

επίπεδο· 

24. αναγνωρίζει τη σύσταση της ΔΟΕ 

που θα εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη 

ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας με καθολική πρόσβαση σε 

υγειονομική περίθαλψη, βασική 

εισοδηματική ασφάλεια και πρόσβαση στα 

αγαθά και στις υπηρεσίες που ορίζονται ως 

αναγκαία σε εθνικούς ισότιμους όρους 

στο πλαίσιο της κοινής αγοράς μας· 

Or. en 
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Τροπολογία  325 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό νομικό 

πλαίσιο σύμφωνα με τη σχετική σύσταση 

της ΔΟΕ που θα εγγυάται σε κάθε 

ευρωπαίο πολίτη ένα ελάχιστο επίπεδο 

κοινωνικής προστασίας με καθολική 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 

βασική εισοδηματική ασφάλεια και 

πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες 

που ορίζονται ως αναγκαία σε εθνικό 

επίπεδο· 

24. καλεί τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ που θα 

εγγυάται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη έναν 

ελάχιστο βαθμό κοινωνικής προστασίας με 

καθολική πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη, βασική εισοδηματική 

ασφάλεια και πρόσβαση στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες 

απασχόλησης που ορίζονται ως αναγκαία 

σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

ενεργήσουν ταχέως σε σχέση με την 

τρέχουσα μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση και αφενός να 

εγγυηθούν ότι οι πρόσφυγες έχουν 

πρόσβαση σε ταχείες διαδικασίες 

εκμάθησης γλώσσας και πολιτισμού, σε 

εγκατάσταση, σε ποιοτική στέγαση, 

υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, 

στην αγορά εργασίας και την κοινωνική 

προστασία, στην αναγνώριση τυπικών 

και μη τυπικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, και αφετέρου να 

εξασφαλίσουν την ένταξή τους στην 
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κοινωνία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. ζητεί τη θέσπιση νομοθεσίας ώστε 

να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε 

οικονομικά προσιτή στέγαση, 

προστατεύοντας τα ευάλωτα νοικοκυριά 

από έξωση και υπερχρέωση, και 

προωθώντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 

παροχής δεύτερης ευκαιρίας για άτομα 

και οικογένειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 
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διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο και να 

ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

πιστώσεις φροντίδας στο πλαίσιο των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων με σκοπό 

την αντιστάθμιση των απολεσθεισών 

εισφορών για γυναίκες και άνδρες λόγω 

ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών και 

τη μακροχρόνια φροντίδα, ως εργαλείο 

για τη μείωση του συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι, 

ενώ τα ατομικά συνταξιοδοτικά 

συστήματα μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της 

επάρκειας των συντάξεων, τα εκ του 

νόμου προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά 

συστήματα που βασίζονται στην 

αλληλεγγύη εξακολουθούν τα αποτελούν 

το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την 

καταπολέμηση της φτώχειας στην τρίτη 

ηλικία και του κοινωνικού αποκλεισμού 

και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

ενισχύονται με επαρκείς πόρους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 
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και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο ή να 

ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

πιστώσεις φροντίδας στο πλαίσιο των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων με σκοπό 

την αντιστάθμιση των απολεσθεισών 

εισφορών για γυναίκες και άνδρες λόγω 

ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών και 

τη μακροχρόνια φροντίδα, ως εργαλείο 

για τη μείωση του συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι, 

ενώ τα ατομικά συνταξιοδοτικά 

συστήματα μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της 

επάρκειας των συντάξεων, τα εκ του 

νόμου προβλεπόμενα συνταξιοδοτικά 

συστήματα που βασίζονται στην 

αλληλεγγύη εξακολουθούν τα αποτελούν 

το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την 

καταπολέμηση της φτώχειας στην τρίτη 

ηλικία και του κοινωνικού αποκλεισμού 

και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

ενισχύονται με επαρκείς πόρους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  330 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· θεωρεί 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 βελτίωση 
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σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

της ποιότητας της απασχόλησης σε όλες 

τις ηλικίες, η βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και απασχόλησης και η 

δέσμευση στην εξασφάλιση των 

απαραίτητων συμπληρωματικών 

δημοσίων δαπανών· επιβεβαιώνει ότι η 

εύνοια ιδιωτικών συνταξιοδοτικών 

λύσεων έναντι δημόσιων ή 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων δεν θα είναι ούτε δίκαιη 

ούτε βιώσιμη· καλεί την Επιτροπή να 

στηρίξει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των 

δημόσιων και επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων 

προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές 

συνταξιοδοτικό εισόδημα, σαφώς ανώτερο 

του ορίου της φτώχειας, και να επιτρέπεται 

στους συνταξιούχους να διατηρούν το 

βιοτικό τους επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  331 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους τους ευρωπαίους 

πολίτες καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, 

επαρκείς και βασιζόμενες στην 

αλληλεγγύη συντάξεις και συντάξεις 

γήρατος· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει 

τα κράτη μέλη στην καλύτερη εξέταση 

των δημόσιων και επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων 

προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές 

συνταξιοδοτικό εισόδημα, όσο το δυνατόν 

ανώτερο του ορίου της φτώχειας με βάση 

τις βιώσιμες οικονομικές συνθήκες, και 

να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους 

να διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται πρόσβαση σε δημόσιες, 

επαρκείς και βασιζόμενες στην 

αλληλεγγύη συντάξεις και συντάξεις 

γήρατος· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 

τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των 

δημόσιων και επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων 

προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές 

συνταξιοδοτικό εισόδημα, σαφώς ανώτερο 

του ορίου της φτώχειας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  333 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 

στην ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· τονίζει, επίσης, 

τον σημαντικό ρόλο των σχετιζόμενων με 

την εργασία συνταξιοδοτικών συστημάτων 

και των ατομικών συνταξιοδοτικών 

αποταμιεύσεων ως τρόπο εξασφάλισης 

κατάλληλου συνδυασμού, σύμφωνα με τις 
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και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους 

να διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

πρακτικές των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε συντάξεις και συντάξεις 

γήρατος· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 

τα κράτη μέλη στην ενίσχυση των 

δημόσιων και επαγγελματικών 

συνταξιοδοτικών συστημάτων 

προκειμένου να παρέχεται ένα επαρκές 

συνταξιοδοτικό εισόδημα, σαφώς ανώτερο 

του ορίου της φτώχειας, και να επιτρέπεται 

στους συνταξιούχους να διατηρούν το 

βιοτικό τους επίπεδο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  335 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων, επαγγελματικών 
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επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  336 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

σαφώς ανώτερο του ορίου της φτώχειας, 

και να επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

25. επιβεβαιώνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζεται για όλους καθολική 

πρόσβαση σε δημόσιες, επαρκείς και 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη συντάξεις 

και συντάξεις γήρατος· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 

ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, 

ανώτερο του ορίου της φτώχειας, και να 

επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο· 

Or. es 

 

Τροπολογία  337 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο 

αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης που 

πρέπει να διατηρείται και να προωθείται 
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θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουν 

την ποιοτική απασχόληση και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

μέσω δίκαιων διεθνών εμπορικών 

συμφωνιών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  338 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουν 

την ποιοτική απασχόληση και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

27. καταγγέλλει το γεγονός ότι οι 

εμπορικές συμφωνίες που προωθεί η ΕΕ, 

όπως για παράδειγμα η συνολική 

οικονομική και εμπορική συμφωνία 

(CETA), ευθύνονται για την αύξηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και των 

φαινομένων ντάμπινγκ, επιτείνοντας την 

υποβάθμιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων στα κράτη μέλη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  339 
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Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουν 

την ποιοτική απασχόληση και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

και απασχόλησης σε πολλές χώρες· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που προβλέπουν 

μεταξύ άλλων τον σεβασμό και την 

προαγωγή της ποιοτικής απασχόλησης 

και των δικαιωμάτων των εργαζομένων· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  340 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

και ταυτόχρονα προστατεύουν την 

ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο 

αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης σε 

πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνάψουν 

περαιτέρω διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 

που σέβονται τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της 

αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα 

προστατεύουν την ποιοτική απασχόληση 

και τα δικαιώματα των εργαζομένων· 
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μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

Or. de 

 

Τροπολογία  341 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

και ταυτόχρονα προστατεύουν την 

ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

και ταυτόχρονα προστατεύουν την 

ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη καλύτερης πρόσβασης στο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για την αποζημίωση 

των εργαζομένων και των τομέων που 

έχουν επηρεαστεί αρνητικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

μεταμορφωθεί σε πηγή ανισοτήτων· καλεί 
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύουν 

την ποιοτική απασχόληση και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων και 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που απαιτούν 

σεβασμό των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για 

την εργασία και ταυτόχρονα προστατεύουν 

την ποιοτική απασχόληση και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εν λόγω 

συμφωνίες θα πρέπει να συνοδεύονται 

από ενδοευρωπαϊκούς και εθνικούς 

μηχανισμούς για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

Or. it 

 

Τροπολογία  343 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

και ταυτόχρονα προστατεύουν την 

ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

και τις συμβάσεις της ΔΟΕ και 

ταυτόχρονα προστατεύουν την ποιοτική 

απασχόληση και τα δικαιώματα των 

εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 
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Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ως πηγή ανισοτήτων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν δικαιότερες διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τις 

ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

και ταυτόχρονα προστατεύουν την 

ποιοτική απασχόληση και τα δικαιώματα 

των εργαζομένων και εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη ενδοευρωπαϊκών και εθνικών 

μηχανισμών για την αποζημίωση των 

εργαζομένων και των τομέων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά· 

27. εκτιμά ότι το διεθνές εμπόριο έχει 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

αλλά ότι τα οφέλη δεν κατανέμονται 

πάντα ορθά· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν 

δικαιότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 

που σέβονται τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις της 

αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα 

συμβάλλουν στην ποιοτική απασχόληση 

και τα δικαιώματα των εργαζομένων και 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

ενδοευρωπαϊκών και εθνικών μηχανισμών 

για την αποζημίωση των εργαζομένων και 

των τομέων που έχουν επηρεαστεί 

αρνητικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον 

οικιστικό διαχωρισμό και τη 

συγκέντρωση μειονεκτούντων 

νοικοκυριών ιδίως σε περιοχές που 

επηρεάζονται αρνητικά σε σχέση με τις 

ευκαιρίες ζωής των ατόμων· καλεί τα 

κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη 

προσοχή στη δημιουργία συνεκτικών 

περιοχών με στέγαση πιο μικτού 

χαρακτήρα και διαφορετικούς τύπους 

σχολείων όπου κάτοικοι κάθε είδους 
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αναμειγνύονται μεταξύ τους, μειώνοντας 

τις επιπτώσεις των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων και ενισχύοντας 

την έννοια της κοινότητας ως όλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους 

νέους έχει επιζήμιες συνέπειες για την 

ευημερία και την ατομική τους ανάπτυξη, 

γεγονός το οποίο συμβάλλει στην 

αποξένωση των νεαρών ευρωπαίων, ιδίως 

εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση όσον αφορά τις ευκαιρίες· 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

που προκύπτει για όλους όσοι ζουν στην 

ΕΕ, αλλά ιδίως για τα παιδιά και τους 

νέους, επιδεινώνεται συχνά από τον μη 

βασιζόμενο στην ισότητα σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και έχει 

επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία και 

την ανάπτυξή τους ως ατόμων, γεγονός το 

οποίο συμβάλλει σε χαμηλό αίσθημα 

αυτοεκτίμησης και ένταξης στην 

κοινωνία των νεαρών ευρωπαίων, ιδίως 

εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση όσον αφορά τις ευκαιρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους 

νέους έχει επιζήμιες συνέπειες για την 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

που προκύπτει για όλους όσοι ζουν στην 

ΕΕ, αλλά ιδίως για τα παιδιά και τους 
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ευημερία και την ατομική τους ανάπτυξη, 

γεγονός το οποίο συμβάλλει στην 

αποξένωση των νεαρών ευρωπαίων, ιδίως 

εκείνων που βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση όσον αφορά τις ευκαιρίες· 

νέους, επιδεινώνεται συχνά από τον μη 

βασιζόμενο στην ισότητα σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και έχει 

επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία και 

την ατομική τους ανάπτυξη, γεγονός το 

οποίο συμβάλλει στην αποξένωση των 

νεαρών ευρωπαίων, ιδίως εκείνων που δεν 

διαθέτουν πόρους και ευκαιρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους 

έχει επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία 

και την ατομική τους ανάπτυξη, γεγονός το 

οποίο συμβάλλει στην αποξένωση των 

νεαρών ευρωπαίων, ιδίως εκείνων που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 

αφορά τις ευκαιρίες· 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους 

έχει επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία 

και την ατομική και επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, ιδίως για εκείνους που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 

αφορά τις ευκαιρίες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  349 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους 

έχει επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία 

και την ατομική τους ανάπτυξη, γεγονός 

το οποίο συμβάλλει στην αποξένωση των 

νεαρών ευρωπαίων, ιδίως εκείνων που 

28. εκτιμά ότι πρέπει να καταβληθούν 

σημαντικές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της υπάρχουσας 

ανισότητας των ευκαιριών για τα παιδιά 

και τους νέους· τονίζει ότι η ισότητα των 

ευκαιριών πρέπει να προαχθεί ενεργά και 
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βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 

αφορά τις ευκαιρίες· 

οι διακρίσεις πρέπει να καταπολεμηθούν· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  350 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους 

έχει επιζήμιες συνέπειες για την ευημερία 

και την ατομική τους ανάπτυξη, γεγονός το 

οποίο συμβάλλει στην αποξένωση των 

νεαρών ευρωπαίων, ιδίως εκείνων που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 

αφορά τις ευκαιρίες· 

28. εκτιμά ότι η υπάρχουσα ανισότητα 

των ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους 

ενδέχεται να έχει επιζήμιες συνέπειες για 

την ευημερία και την ατομική τους 

ανάπτυξη, γεγονός το οποίο συμβάλλει 

στην αποξένωση των νεαρών ευρωπαίων, 

ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση όσον αφορά τις 

ευκαιρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό 

να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης και 

πρόσβασης των νέων στις βασικές 

δημόσιες πολιτικές· επιβεβαιώνει τη 

σημασία που έχουν, για τους νέους στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, η καθολική 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και η 

πρόσβαση στην υποστήριξη των 

σπουδαστών· καλεί την Επιτροπή να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη για τη 

μεταρρύθμιση των συστημάτων 
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κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να 

δημιουργήσουν μηχανισμούς πρόσβασης 

των νεοεισερχομένων στην αγορά 

εργασίας σε προστασία εντός της αγοράς 

εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη για τη 

δημιουργία δίκαιης και προσβάσιμης 

στέγασης των νέων ώστε να τους 

στηρίξουν κατά τις μεταβατικές 

περιόδους τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. θεωρεί ότι κάθε πολίτης της ΕΕ 

έχει το δικαίωμα ίσων ευκαιριών και 

είναι ελεύθερος να επιλέγει το δικό του 

δρόμο προς την χειραφέτηση· πιστεύει 

στην ικανότητα των ατόμων να 

διαμορφώνουν το δικό τους πεπρωμένο 

και να δημιουργούν τις δικές τους 

ευκαιρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  353 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση 

διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη μείωση 

των ανισοτήτων και καλεί εν προκειμένω 

τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
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προσπάθειές τους και να επενδύσουν 

δεόντως για να διασφαλίσουν την ισότητα 

ευκαιριών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  354 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά» μέσω του συστήματος 

Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  355 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά» μέσω του συστήματος 

Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως 

μεταξύ των παιδιών, ορίζοντας στόχους 

για τη μείωση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της σύστασης «Επένδυση στα 

Παιδιά», και μέσω της δημιουργίας ενός 

συστήματος Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

Or. en 
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Τροπολογία  356 

Enrique Calvet Chambon, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά» μέσω του συστήματος 

Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά» μέσω του συστήματος 

Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως μεταξύ 

των παιδιών και να εξασφαλίσουν τη 

συντονισμένη υλοποίηση της 

πρωτοβουλίας «Επένδυση στα Παιδιά» 

μέσω ενός συστήματος Εγγυήσεων για τα 

Παιδιά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  358 

Laura Agea, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin, Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά» μέσω του συστήματος 

Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

29. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την καταπολέμηση της 

παιδικής φτώχειας εξασφαλίζοντας τη 

συντονισμένη υλοποίηση της 

πρωτοβουλίας «Επένδυση στα Παιδιά» 

μέσω του συστήματος Εγγυήσεων για τα 

Παιδιά· 

Or. it 

 

Τροπολογία  359 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

εξασφαλίζοντας τη συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά» μέσω του συστήματος 

Εγγυήσεων για τα Παιδιά· 

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εξετάσουν τον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

διερευνώντας μια συντονισμένη 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Επένδυση 

στα Παιδιά»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. επισημαίνει ότι η φτώχεια στην 

Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο και ότι, 

ιδιαίτερα οι μόνες μητέρες και οι νέες και 
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ηλικιωμένες γυναίκες πλήττονται 

περισσότερο από την φτώχεια· 

επισημαίνει ότι η μείωση των επιπέδων 

φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια άτομα 

έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί με 

πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας 

οι οποίες βασίζονται στη συνεκτίμηση 

της διάστασης του φύλου, εστιάζονται 

κυρίως στην αύξηση και στήριξη της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. υπογραμμίζει επιπλέον ότι πολλές 

δραστηριότητες που συνδέονται με τον 

πολιτιστικό και τον αθλητικό τομέα 

αποτελούν ισχυρά μέσα κοινωνικής 

συνοχής και ένταξης, και υπενθυμίζει ότι 

οι εν λόγω τομείς προσφέρουν ευκαιρίες 

σε επίπεδο απασχόλησης για τις πλέον 

ευπαθείς ομάδες χάρη στην εκμάθηση 

προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  362 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 30. καλεί τα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο 

εισόδημα, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

πανευρωπαϊκού προγράμματος βασικού 

εισοδήματος για τα παιδιά (ECBI) 

συγχρηματοδοτούμενου από εθνικές 

κυβερνήσεις και τη χρήση συγκεκριμένου 

μηχανισμού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

δημοσιονομικής ικανότητας· καλεί την 

Επιτροπή να καθορίσει έναν ευρωπαϊκό 

δείκτη αναγκαιότητας (εκπεφρασμένου 

σε μονάδες αξίας αγοραστικής δύναμης) 

ως εισοδηματικό όριο, εξασφαλίζοντας 

ότι κάθε παιδί (ηλικίας 0-18) λαμβάνει ένα 

βασικό εισόδημα πάνω από το όριο αυτό 

στο πλαίσιο του προγράμματος ECBI, 

γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» σχετικά με τη μείωση της 

φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο 

εισόδημα, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

30. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν 

τους στόχους της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» σχετικά με τη μείωση της 

φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού· 

Or. en 
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Τροπολογία  364 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο 

εισόδημα, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 
στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

30. καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την πρόσβαση σε επίδομα 

τέκνου και να βοηθήσουν στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» σχετικά με τη μείωση της 

φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισμού· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  365 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο 

εισόδημα, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισότητα 

ευκαιριών, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. es 
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Τροπολογία  366 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο 

εισόδημα, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

30. καλεί τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν ότι κάθε οικογένεια με παιδί 

(παιδιά) λαμβάνει ελάχιστο επίπεδο 

υπηρεσιών, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ ενός 

εθνικού βασικού εισοδήματος για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί λαμβάνει ένα ελάχιστο 

εισόδημα, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με 

τη μείωση της φτώχειας και του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

30. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να διευκολύνουν την υιοθέτηση 

μιας κοινής προσέγγισης υπέρ των 

υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλειας για τα 

παιδιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

κάθε παιδί απολαμβάνει υπηρεσίες 

κοινωνικής ασφάλειας, γεγονός το οποίο 

θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά 

με τη μείωση της φτώχειας και του 

κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. de 
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Τροπολογία  368 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή 

συνταξιοδοτική παροχή, 

συμπεριλαμβανομένης μιας εθνικής 

ελάχιστης σύνταξης, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι κανείς – και ιδίως οι 

γυναίκες που ήδη υποφέρουν εξαιτίας των 

χαμηλών συντάξεων που προκύπτουν από 

το μισθολογικό χάσμα κατά τα έτη 

απασχόλησης – δεν θα βρίσκεται σε 

ακόμη χειρότερη οικονομική κατάσταση 

κατά τη συνταξιοδότηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. θεωρεί ότι οι ραγδαίες αυξήσεις 

της έλλειψης στέγης στα περισσότερα 

κράτη μέλη συνιστούν επείγον ζήτημα· 

σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται 

στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις 

προσπάθειές τους να περιορίσουν την 

ανοδική τάση της έλλειψης στέγης με 

σκοπό τη σταδιακή κατάργησή της· 

Or. en 
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Τροπολογία  370 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να αναλάβουν επείγουσα δράση 

για την αντιμετώπιση της έλλειψης 

στέγης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 

παραμελείται κανείς κατά την 

καταπολέμηση της φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  371 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30β. τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος 

θα πρέπει να συμπληρώνεται από διάλογο 

πολιτών με εκπροσώπους διαφορετικών 

ομάδων της κοινωνίας, όπως άτομα που 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας, διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες, άτομα με διαφορετικό 

γενετήσιο προσανατολισμό, άτομα με 

αναπηρία, κατά τη συζήτηση θεμάτων 

που σχετίζονται με ανισότητες και την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  372 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
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εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30β. υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες 

πρέπει να θεωρούνται βασικό εργαλείο 

για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

και ευκαιρία για να εξέλθουν οι γυναίκες 

από τη φτώχεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  373 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30γ. επισημαίνει ότι η φτώχεια 

συνεχίζει να μετράται με βάση το 

συσσωρευμένο εισόδημα ενός 

νοικοκυριού, δηλαδή με βάση την 

υπόθεση ότι όλα τα μέλη του νοικοκυριού 

λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές και 

κατανέμουν ισομερώς τους αντίστοιχους 

πόρους· ζητεί την εξατομίκευση των 

δικαιωμάτων και των υπολογισμών με 

βάση το ατομικό εισόδημα για να 

αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστάσεις 

της φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  374 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 



 

AM\1130483EL.docx 191/204 PE607.984v01-00 

 EL 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με 

δύο βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση 

νέας οδηγίας σχετικά με την άδεια 

μητρότητας με την οποία θα ανανεωθούν 

αυτά τα δικαιώματα και μια νέα πρόταση 

οδηγίας σχετικά με τη μακροχρόνια 

φροντίδα και τους παρόχους φροντίδας· 

διαγράφεται 

Or. nl 

 

Τροπολογία  375 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με 

δύο βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση 

νέας οδηγίας σχετικά με την άδεια 

μητρότητας με την οποία θα ανανεωθούν 

αυτά τα δικαιώματα και μια νέα πρόταση 

οδηγίας σχετικά με τη μακροχρόνια 

φροντίδα και τους παρόχους φροντίδας· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  376 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με δύο 

βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση νέας 

οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας 

με την οποία θα ανανεωθούν αυτά τα 

δικαιώματα και μια νέα πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα και 

τους παρόχους φροντίδας· 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με δύο 

βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση νέας 

οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας 

με την οποία θα ανανεωθούν αυτά τα 

δικαιώματα και μια νέα πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα και 

τους παρόχους φροντίδας· 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με 

βασικές πρωτοβουλίες, όπως για 

παράδειγμα με μια νέα πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα και 

τους παρόχους φροντίδας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  378 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

31. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη 

δέσμη νομοθετικών μέτρων για τον 
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μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με δύο 

βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση νέας 

οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας 

με την οποία θα ανανεωθούν αυτά τα 

δικαιώματα και μια νέα πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα και 

τους παρόχους φροντίδας· 

συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 

ζωής σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία που καλύπτει ζητήματα 

σχετικά με τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  379 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με δύο 

βασικές πρωτοβουλίες: μια πρόταση νέας 

οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας 

με την οποία θα ανανεωθούν αυτά τα 

δικαιώματα και μια νέα πρόταση οδηγίας 

σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα και 

τους παρόχους φροντίδας· 

31. καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τη δέσμη νομοθετικών 

μέτρων για τον συνδυασμό 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής με μία 

βασική πρωτοβουλία: τον έλεγχο της 

κατάστασης της μακροχρόνιας φροντίδας 

και των παρόχων φροντίδας μεταξύ 

άλλων και σε σχέση με τις συνέπειες της 

αναθεώρησης της οδηγίας για την 

απόσπαση εργαζομένων στον 

συγκεκριμένο τομέα· 

Or. de 

Τροπολογία  380 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31α. καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, 

αν κρίνεται απαραίτητο, για την 

κατάργηση οποιουδήποτε είδους 

μισθολογικού κενού, ορίζοντας ποινές για 
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τα κέντρα εργασίας που παραβιάζουν το 

δικαίωμα στην ισότητα, τα οποία ορίζουν 

διαφορετικούς μισθούς για τις ίδιες 

κατηγορίες θέσεων εργασίας, ανάλογα με 

το κατά πόσον καταλαμβάνονται κυρίως 

από άνδρες ή γυναίκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 

κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα του μισθολογικού και 

συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των 

φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας και εμπειρίας, 



 

AM\1130483EL.docx 195/204 PE607.984v01-00 

 EL 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ των φύλων και ακόμα 

μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  383 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής όλων των εργαζομένων 

ανεξάρτητα από το φύλο τους για εργασία 

ίσης αξίας, εξακολουθεί να υπάρχει 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και 

ακόμα μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό χάσμα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

32. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 
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εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

Or. fr 

Τροπολογία  385 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

32. εκτιμά ότι, παρά την υφιστάμενη 

νομοθεσία που κατοχυρώνει την αρχή της 

ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

εργασία ίσης αξίας, εξακολουθεί να 

υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

φύλων και ακόμα μεγαλύτερο 

συνταξιοδοτικό χάσμα· καλεί τα κράτη 

μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του 

μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  386 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

μεταρρυθμίσουν τα συστήματα 

φορολόγησης και παροχών έτσι ώστε να 



 

AM\1130483EL.docx 197/204 PE607.984v01-00 

 EL 

μην εμπεριέχουν αντικίνητρα τα οποία 

αποτρέπουν τα δεύτερα ενεργά μέλη από 

το να εργαστούν ή να εργαστούν 

περισσότερο, καθώς οι γυναίκες συχνά 

αποτελούν τα δεύτερα ενεργά μέλη της 

οικογένειας· καλεί τα κράτη μέλη να 

αντικαταστήσουν τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούν ως μονάδα το νοικοκυριό 

με την εξατομίκευση της φορολόγησης 

και των δικαιωμάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα ατομικά δικαιώματα 

των γυναικών και να εξαλειφθεί η 

εξάρτησή τους από τους συντρόφους τους 

και το κράτος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 

των δημόσιων υπηρεσιών στην επίτευξη 

της ισότητας των φύλων· σημειώνει ότι οι 

δαπάνες σε αυτούς τους τομείς πρέπει να 

θεωρούνται επενδύσεις οι οποίες θα 

αποφέρουν οικονομικά οφέλη και πρέπει 

να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στο 

πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης 

και των κανόνων δημοσιονομικής 

εποπτείας της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  388 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32β. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 

υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών, 

ιδίως για τις γυναίκες, καθώς εκείνες 

εξαρτώνται περισσότερο από τις 

υπηρεσίες αυτές· υπογραμμίζει τη 

σημασία που έχει για την καταπολέμηση 

της φτώχειας και των αδικιών η 

καθολική πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οικονομικά 

προσιτές, κοντινές στον τόπο κατοικίας 

και προσανατολισμένες στη ζήτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς το Συμβούλιο για ταχεία έγκριση της 

οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 

εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

εταιρειών, ως σημαντικό πρώτο βήμα 

προς την κατεύθυνση της ίσης 

εκπροσώπησης τόσο στον δημόσιο όσο 

και τον ιδιωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  390 

Enrique Calvet Chambon 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Εκσυγχρονισμός των φορολογικών 

συστημάτων 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. es 

Τροπολογία  391 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 

νομοθεσία που θα υποχρεώνει τα κράτη 

μέλη να δημοσιεύουν φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» που 

υπογράφονται με μεγάλες εταιρείες εντός 

περιορισμένου χρονικού διαστήματος· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  392 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 

νομοθεσία που θα υποχρεώνει τα κράτη 

μέλη να δημοσιεύουν φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» που 

υπογράφονται με μεγάλες εταιρείες εντός 

περιορισμένου χρονικού διαστήματος· 

33. ζητεί από τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν ταχέως την οδηγία για τη 

διοικητική συνεργασία· 

Or. en 
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Τροπολογία  393 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 

νομοθεσία που θα υποχρεώνει τα κράτη 

μέλη να δημοσιεύουν φορολογικές 

αποφάσεις τύπου «tax ruling» που 

υπογράφονται με μεγάλες εταιρείες εντός 

περιορισμένου χρονικού διαστήματος· 

33. καλεί τα κράτη μέλη να 

δημοσιεύουν φορολογικές αποφάσεις 

τύπου «tax ruling» που υπογράφονται με 

μεγάλες εταιρείες εντός περιορισμένου 

χρονικού διαστήματος· 

Or. it 

Τροπολογία  394 

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να διορθώσουν τις υπερβολικές 

διαπροσωπικές ανισότητες 

υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας πιο 

παραγωγικές επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι 

οι αντικειμενικές φορολογικές πολιτικές 

έχουν καίρια σημασία και ότι πολλά 

κράτη μέλη χρειάζονται ριζική 

φορολογική μεταρρύθμιση· καλεί την 

Επιτροπή να παρακολουθήσει, να 

παράσχει συμβουλές, να προωθήσει και 

να προετοιμάσει ορόσημα αναφοράς εν 

όψει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 33 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33α. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να προωθήσουν και να 

αναπτύξουν περαιτέρω κοινωνικά δίκαια 

φορολογικά συστήματα που εξασφαλίζουν 

την υγιή χρηματοδότηση των κοινωνικών 

εγγυήσεων προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη 

δημιουργία ενός διακυβερνητικού φορέα 

των Ηνωμένων Εθνών για τη φορολογική 

συνεργασία· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό οικονομικό 

μητρώο και να δρομολογήσει συζητήσεις 

σχετικά με ένα παγκόσμιο οικονομικό 

μητρώο· 

διαγράφεται 

Or. nl 
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Τροπολογία  398 

Ádám Kósa, Heinz K. Becker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό οικονομικό 

μητρώο και να δρομολογήσει συζητήσεις 

σχετικά με ένα παγκόσμιο οικονομικό 

μητρώο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Agnes Jongerius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α. καλεί τα κράτη μέλη να 

επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο που μπορεί 

να διαδραματίσει η φορολόγηση 

κληρονομιών και δωρεών οι οποίες δεν 

ισχύουν επί του παρόντος, ώστε να 

μειωθεί το χάσμα από πλευράς 

ανισότητας ευκαιριών, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα οικονομική ανισότητα, στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες· 

επιπλέον, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(ΕΟΚΕ) στο πρόσφατο σχέδιο 

γνωμοδότησης σχετικά με την ανισότητα 

του πλούτου στην Ευρώπη, απαιτούνται 

μέτρα, σε τομείς όπως η 

οικονομικοποίηση, ο περαιτέρω 

συντονισμός και η εναρμόνιση της 

φορολογικής πολιτικής, τα μέτρα κατά 

των φορολογικών παραδείσων, της 

φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής, τα μέτρα για την 
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αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, 

καθώς και τα μέτρα για τη 

βελτιστοποίηση του μείγματος φόρων και 

της βαρύτητάς τους ως μεριδίου του 

φορολογικού εισοδήματος του κράτους 

μέλους μεταξύ των φορολογικών εσόδων 

που βασίζονται στην εργασία και των 

φορολογικών εσόδων που βασίζονται 

στον πλούτο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

συντάξει νομοθετική πράξη για την 

προστασία όσων αναφέρουν στις σχετικές 

δημόσιες αρχές παραβιάσεις ή 

οποιεσδήποτε άλλες αξιόποινες πράξεις 

από εταιρείες ή δημόσιους φορείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  401 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να θεσπίσουν πραγματικά μέτρα 

κατά της φοροαποφυγής και της 

φορολογικής απάτης, τα οποία θα 

αποτελέσουν σημαντικό μέσο μείωσης 

των οικονομικών ανισοτήτων στα κράτη 
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μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

Monika Vana 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

τις μεταρρυθμίσεις των φορολογικών 

πολιτικών των κρατών μελών ώστε να 

εξασφαλιστούν επαρκείς δημόσιοι 

προϋπολογισμοί για τις υπηρεσίες υγείας, 

στέγασης, τις κοινωνικές υπηρεσίες και 

τις υπηρεσίες απασχόλησης και 

εκπαίδευσης· κάτι τέτοιο πρέπει να 

περιλαμβάνει καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 

αντιμετώπιση της διαφθοράς στη 

δημόσια διοίκηση, καθώς και 

εξασφάλιση δικαιότερης αναδιανομής· 

Or. en 

 


