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Τροπολογία  1 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας αποτελεί κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς την προώθηση 

της ανάπτυξης της οικονομίας· 

1. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξη της οικονομίας και οι 

επενδύσεις είναι καίριας σημασίας 

παράγοντες για τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και για την αύξηση της 

ευημερίας για όλους, και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία να προσανατολιστούν 

με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς 

την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς, μείωση των ανισοτήτων 

και τόνωση της ανοδικής κοινωνικής 

σύγκλισης· υπό αυτή την έννοια, τονίζει 

ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει 

να συμβάλει οικονομικά στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» στον κοινωνικό τομέα και στον 

τομέα της απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Jean Lambert 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας αποτελεί κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς την προώθηση 

της ανάπτυξης της οικονομίας· 

1. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη 

ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας 

μπορεί να αποτελέσει κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία· υπενθυμίζει ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς τη μείωση των 

ανισοτήτων και την αύξηση της εδαφικής 

και κοινωνικής συνοχής σύμφωνα με το 
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άρθρο 174 ΣΛΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Marian Harkin 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας αποτελεί κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς την προώθηση 

της ανάπτυξης της οικονομίας· 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας αποτελεί κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς την προώθηση 

της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης της οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας αποτελεί κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς την προώθηση 

της ανάπτυξης της οικονομίας· 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της 

οικονομίας αποτελεί κλειδί για 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 

αυξημένη ευημερία και ότι είναι 

απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα προς την προώθηση 

της ανάπτυξης της οικονομίας· εμμένει 

στην άποψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 

κονδύλια που διατίθενται σε έργα των 

οποίων η αναποτελεσματικότητα έχει 

αποδειχθεί πρέπει να διακόπτονται και να 

ανακατανέμονται· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  5 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. σημειώνει την συνολική ετήσια 

αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή 

στις πιστώσεις του Τομέα 1 – Έξυπνη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (+2,5 % 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 

+18,3 % σε πιστώσεις πληρωμών)· 

σημειώνει επιπλέον τις αναλογικά 

υψηλότερες αυξήσεις στον Τομέα 1β — 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (+2,4 % πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και +25,7 % σε πιστώσεις 

πληρωμών)· 

2. σημειώνει την συνολική ετήσια 

αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή 

στις πιστώσεις του Τομέα 1 – Έξυπνη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (+2,5 % 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 

+18,3 % σε πιστώσεις πληρωμών)· 

σημειώνει επιπλέον τις αναλογικά 

υψηλότερες αυξήσεις στον Τομέα 1β — 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (+2,4 % πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και +25,7 % σε πιστώσεις 

πληρωμών)· ανησυχεί για τη σταθερή 

αύξηση των προϋπολογισμών αυτών των 

«τονωτικών ταμείων» που δεν 

συμβάλλουν στην ανάκαμψη των κρατών 

μελών, και τούτο παρά τα 

δισεκατομμύρια που επενδύονται· 

αμφισβητεί τη χρησιμότητα της αύξησης 

αυτών των γραμμών του 

προϋπολογισμού, τη στιγμή που ήδη οι 

προηγούμενες επενδύσεις δεν είχαν 

αποτελέσματα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  6 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. σημειώνει την συνολική ετήσια 

αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή 

2. σημειώνει την συνολική ετήσια 

αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή 
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στις πιστώσεις του Τομέα 1 – Έξυπνη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (+2,5 % 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 

+18,3 % σε πιστώσεις πληρωμών)· 

σημειώνει επιπλέον τις αναλογικά 

υψηλότερες αυξήσεις στον Τομέα 1β – 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (+2,4 % πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και +25,7 % σε πιστώσεις 

πληρωμών)· 

στις πιστώσεις του Τομέα 1 – Έξυπνη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (+2,5 % 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 

+18,3 % σε πιστώσεις πληρωμών)· 

σημειώνει επιπλέον τις αναλογικά 

υψηλότερες αυξήσεις στον Τομέα 1β – 

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (+2,4 % πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και +25,7 % σε πιστώσεις 

πληρωμών)· ανησυχεί, ωστόσο, για το 

γεγονός ότι το ποσό των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων του κεφαλαίου 

«Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και 

Ένταξη» έχουν μειωθεί κατά 8,85 %· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Ulrike Trebesius 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει ότι αυτοί οι 

συμπληρωματικοί πόροι δεν πρέπει να 

παραβιάζουν την αρχή της 

επικουρικότητας, να εκτοπίζουν τις 

ιδιωτικές επενδύσεις ή να αντικαθιστούν 

τα εθνικά μέτρα·  

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

όλες τις περαιτέρω περικοπές στον τίτλο 

«Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και 
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ένταξη» στις οποίες προέβη το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2β. επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι 

αλλαγές που περιορίζουν τον 

δημοσιονομικό προγραμματισμό για τα 

κονδύλια που αφορούν την απασχόληση, 

τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη 

πρέπει να απορρίπτονται και ότι πρέπει 

να εξευρεθεί κατάλληλη ισορροπία 

μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων και των πιστώσεων 

πληρωμών για να παρέχεται η 

δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του 

δυναμικού των πολιτικών αυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στην Ένωση· 

3. τονίζει ότι οι αυξανόμενες 

ανισότητες και η ανεργία στα κράτη μέλη 

δείχνουν σαφώς ότι η ΕΕ και οι πολιτικές 

της δεν έχουν ευνοήσει την πρόοδο, αλλά 

μάλλον τη σταθερή διάβρωση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, την απαξίωση 

της εργασίας, τη φτώχεια και την 

ανασφάλεια της κοινωνίας· υπενθυμίζει 

ότι τα κράτη μέλη έχουν μεγάλη σημασία 
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όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη 

και την απασχόληση στην Ένωση και ότι 

για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι 

ελεύθερα να εφαρμόζουν αντικυκλικές 

οικονομικές πολιτικές προκειμένου να 

προστατεύουν την αγοραστική δύναμη 

των μισθωτών, να τονώνουν την εγχώρια 

ζήτηση και να δημιουργούν αξιοπρεπείς 

θέσεις εργασίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  11 

Jean Lambert 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στην Ένωση· 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων 

και στη δημιουργία απασχόλησης στην 

Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στην Ένωση· 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στην Ένωση με 

επικέντρωση της προσοχής σε όσους 

είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά 

εργασίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, 
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οι ηλικιωμένοι, οι νέοι εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ), οι φτωχοί εργαζόμενοι ή τα 

φτωχά παιδιά· επαναλαμβάνει ως εκ 

τούτου την έκκλησή του για πλήρη 

εκτέλεση των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού που αφορούν την 

απασχόληση και τις κοινωνικές 

υποθέσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Deirdre Clune 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στην Ένωση· 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 

του 2018 καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ΕΕ 

να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης 

και της απασχόλησης στην Ένωση ειδικά 

όσον αφορά την καταπολέμηση της 

ανεργίας των πλέον απομακρυσμένων 

από την αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Heinz K. Becker 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3α. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 2 

εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής 

οικονομίας στην Ευρώπη, που 

απασχολούν 14,5 εκατομμύρια άτομα και 

επιδιώκουν να έχουν κοινωνικές, 

κοινωνιακές ή περιβαλλοντικές 
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επιπτώσεις για το γενικό συμφέρον· 

επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

συμβάλλουν, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, στην 

απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την 

περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την 

προστασία των καταναλωτών, τη 

γεωργία, την ανάπτυξη τρίτων χωρών και 

στις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης· 

καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει 

επαρκώς χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό 

σχέδιο δράσης, το οποίο θα προωθήσει 

τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 

στην Ευρώπη και θα τονώσει την 

κοινωνική καινοτομία· υπενθυμίζει ότι οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις αγωνίζονται να 

βρουν τις σωστές ευκαιρίες 

χρηματοδότησης λόγω της μη 

κατανόησης της λειτουργίας τους και του 

μικρού μεγέθους τους· τονίζει τη σημασία 

της επαρκούς χρηματοδότησης μέσω του 

προγράμματος COSME, του ΕΚΤ και του 

ΕΤΠΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Ulrike Trebesius 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η 

επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων (YEI) και του 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι 

το καθήκον αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί καλύτερα από τα κράτη 

μέλη διότι βρίσκονται πιο κοντά στο 

πρόβλημα· θεωρεί ότι με συνεπή τήρηση 

της αρχής της επικουρικότητας και 

αύξηση της απόδοσης, μπορεί να 
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Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση 

πόρων χωρίς να απαιτούνται 

περισσότερες συνεισφορές από τα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η 

επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων (YEI) και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική, παρά το σύνολο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών 

που εφαρμόσθηκαν· λαμβάνει υπό 

σημείωση την έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου όπου αμφισβητείται η 

αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας 

για την απασχόληση των νέων, η οποία 

σαφώς δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα όσον αφορά τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και την ένταξη των 

νέων· ζητεί τον τερματισμό αυτής της 

πρωτοβουλίας και την ανακατανομή των 

κονδυλίων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  17 

Marian Harkin 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 



 

PE608.139v02-00 12/28 AM\1131880EL.docx 

EL 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η 

επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων (YEI) και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν 

απαράδεκτα υψηλά στην Ένωση και ότι η 

κατάσταση των άνεργων νέων και μάλιστα 

όσων βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η 

επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων (YEI) και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· στο 

πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της 

συμφωνηθείσας νέας χρηματοδότησης 

ύψους 500 εκατομμυρίων EUR για την 

YEI για το 2017· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η 

επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων (YEI) και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ 

υψηλά στην Ένωση και ότι η κατάσταση 

των άνεργων νέων και μάλιστα όσων 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η 

επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη 

νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων (YEI) και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

υπογραμμίζει υπό την έννοια αυτή ότι τα 
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εν λόγω μέσα πρέπει να 

χρηματοδοτούνται επαρκώς και εγκαίρως 

και σημειώνει με ανησυχία τη δήλωση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με 

την οποία οι πόροι που προέρχονται από 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον 

είναι αδύνατον να καλύψουν τον συνολικό 

πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Ulrike Trebesius 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία 

της εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 

700 εκατομμυρίων EUR τουλάχιστον για 

την ΥΕΙ κατά την περίοδο 2018-2020, 

όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 

μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ, 

ποσού που πρέπει να διαμοιρασθεί μεταξύ 

2018, 2019 και 2020 σε 3 ισόποσες δόσεις 

ύψους 233,33 εκατομμυρίων EUR, 

σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 

για το 2018· ζητεί επίσης να διατεθούν 

επαρκείς πιστώσεις πληρωμών 

προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα 

εφαρμογή της ΥΕΙ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία 5. εκφράζει την αντίθεσή του στη 
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της εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 

700 εκατομμυρίων EUR τουλάχιστον για 

την ΥΕΙ κατά την περίοδο 2018-2020, 

όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 

μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ, 

ποσού που πρέπει να διαμοιρασθεί μεταξύ 

2018, 2019 και 2020 σε 3 ισόποσες δόσεις 

ύψους 233,33 εκατομμυρίων EUR, 

σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 

για το 2018· ζητεί επίσης να διατεθούν 

επαρκείς πιστώσεις πληρωμών 

προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα 

εφαρμογή της ΥΕΙ· 

χρηματοδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων 

EUR τουλάχιστον για την ΥΕΙ κατά την 

περίοδο 2018-2020· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  21 

Jean Lambert 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία της 

εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 700 

εκατομμυρίων EUR τουλάχιστον για την 

ΥΕΙ κατά την περίοδο 2018-2020, όπως 

συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 

μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ, 

ποσού που πρέπει να διαμοιρασθεί μεταξύ 

2018, 2019 και 2020 σε 3 ισόποσες δόσεις 

ύψους 233,33 εκατομμυρίων EUR, 

σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 

για το 2018· ζητεί επίσης να διατεθούν 

επαρκείς πιστώσεις πληρωμών 

προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα 

εφαρμογή της ΥΕΙ· 

5. υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία της 

εξασφάλισης μεγαλύτερης 

χρηματοδότησης ύψους 700 εκατομμυρίων 

EUR τουλάχιστον για την ΥΕΙ κατά την 

περίοδο 2018-2020, όπως συμφωνήθηκε 

στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης 

αναθεώρησης του ΠΔΠ, ποσού που πρέπει 

να διαμοιρασθεί μεταξύ 2018, 2019 και 

2020 σε 3 ισόποσες δόσεις ύψους 233,33 

εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το 

σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018· ζητεί 

επίσης να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις 

πληρωμών προκειμένου να διασφαλισθεί η 

δέουσα εφαρμογή της ΥΕΙ· υπενθυμίζει 

ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

έχει τονίσει ότι οι πόροι που προέρχονται 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον 

είναι αδύνατον να καλύψουν τον συνολικό 

πληθυσμό των νέων· ζητεί συνεπώς η 

χρηματοδότηση να μην περιοριστεί στα 

700 εκατομμύρια ώστε να καταβληθεί 

μεγαλύτερη προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
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στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Heinz K. Becker 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5α. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά 

ανεργίας, ιδίως τα ποσοστά 

μακροχρόνιας ανεργίας για άτομα ηλικίας 

άνω των 50 ετών, είναι πολύ υψηλά· 

υπογραμμίζει ότι η ανεργία και η αεργία 

μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικό 

αποκλεισμό, αυξάνουν τον κίνδυνο της 

φτώχειας καθώς και τον κίνδυνο 

πρόκλησης ασθενειών· τονίζει ότι 

χρειάζεται ειδικός προϋπολογισμός για να 

αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα αυτό, 

όπως το κονδύλι της YEI, προκειμένου να 

προωθηθούν η δια βίου μάθηση και 

πρωτοβουλίες επανεκπαίδευσης καθώς 

και περαιτέρω μέτρα από δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης για να 

αυξηθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες 

και να παραμείνουν οι μεγαλύτερης 

ηλικίας εργαζόμενοι στην θέση εργασίας 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Heinz K. Becker 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5β. υπενθυμίζει ότι το δίκτυο EURES 

αποτελεί σημαντικό μέσο για την αύξηση 
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της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού και ταυτόχρονα για την 

καταπολέμηση της ανεργίας και της 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού 

στην Ευρώπη· σημειώνει ότι, έως 

σήμερα, το επίπεδο γνώσης των 

δυνατοτήτων του EURES εξακολουθεί να 

είναι πολύ χαμηλό· τονίζει ότι η 

κατάλληλη και έγκαιρη χρηματοδότηση 

μέσω του προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) είναι σημαντική για τη 

χρηματοδότηση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Ulrike Trebesius 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι η 

ΥΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 

στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι 

διάφοροι άξονες του Προγράμματος για 

την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) και το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ)· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τις αυξήσεις που 

προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 % σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) και 

ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  25 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι η 

ΥΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 

στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι 

διάφοροι άξονες του Προγράμματος για 

την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) και το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ)· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τις αυξήσεις που προτείνονται για το 

ΕΤΠ (+2 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων) και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων)· 

6. ανησυχεί για τον συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό των προγραμμάτων 

που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού τα οποία έθεσε 

σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση· 

υπογραμμίζει ότι, μεταξύ αυτών των 

προγραμμάτων, ορισμένα, όπως η ΥΕΙ, 

απέδειξαν την αναποτελεσματικότητά 

τους, ότι άλλα, όπως το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υπάρχουν για 

να στηρίζουν τους εργαζόμενους που 

αναγκάζονται να βρεθούν στην ανεργία 

εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και των 

ανηλεών εμπορικών πολιτικών της ΕΕ, 

και ότι άλλα, τέλος, όπως οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) ή το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), έχουν 

εκτραπεί από τον αρχικό στόχο τους 

προκειμένου να στηρίξουν τους 

μετανάστες και άλλες μειονεκτούσες 

ομάδες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  26 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 6. δίνει έμφαση στη σημασία της 
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επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως είναι η ΥΕΙ, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 

% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) 

και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως είναι το ΕΚΤ, η ΥΕΙ, 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 

% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) 

και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· ανησυχεί, ωστόσο, για τη 

μείωση των πιστώσεων πληρωμών που 

προτείνονται για το ΤΕΒΑ (-9,07 %)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Deirdre Clune 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως είναι η ΥΕΙ, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως είναι η ΥΕΙ, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 
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% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) 

και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· 

% αύξηση κάθε χρόνο σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων του μέγιστου 

διαθέσιμου κονδυλίου για το ταμείο αυτό) 

και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Marian Harkin 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως είναι η ΥΕΙ, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 

% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) 

και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· 

6. δίνει έμφαση στη σημασία της 

επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής 

δημοσιονομικής διαχείρισης των 

προγραμμάτων εντός του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, τα 

οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της 

ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως είναι η ΥΕΙ, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι 

άξονες του Προγράμματος για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (+2 

% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) 

και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 

του, ωστόσο, για την προτεινόμενη 

σημαντική μείωση κατά 40 εκατομμύρια 

EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το 

ΤΕΒΑ εκτός από τη μείωση των δαπανών 

στήριξής του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Sergio Gutiérrez Prieto 



 

PE608.139v02-00 20/28 AM\1131880EL.docx 

EL 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων και ιδίως 

πιστώσεις πληρωμών στον 

προϋπολογισμό του 2018 για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου 

ότι το ΕΚΤ εισέρχεται σε περίοδο έντονης 

εκτέλεσης και οι αιτήσεις πληρωμών από 

τα κράτη μέλη θα αυξηθούν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6β. δηλώνει ότι ο κοινωνικός διάλογος 

αποτελεί βασικό μέσο για τη διασφάλιση 

βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την 

επίτευξη ανοδικής σύγκλισης και την 

εξισορρόπηση της ανταγωνιστικότητας 

και της δικαιοσύνης· εκφράζει, ως εκ 

τούτου, τη δυσαρέσκειά του για τις 

περικοπές που διενήργησε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στις γραμμές που αφορούν τις 

εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό 

διάλογο και την ενημέρωση, διαβούλευση 

και συμμετοχή των εκπροσώπων των 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Sergio Gutiérrez Prieto 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 6γ. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 

πρόθεση της Επιτροπής να θέσει σε 

εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (ESC) ενσωματώνοντάς το 

σε υφιστάμενα προγράμματα και ταμεία, 

και ιδίως τα προγράμματα «Erasmus+» 

και «Ευρώπη για τους πολίτες», το 

πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία», το 

ΕΚΤ και το πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία· υπενθυμίζει ότι το 

Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για τα 

προγράμματα της ΕΕ και αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή, είναι αντίθετο με 

την ανακατανομή πόρων από 

προγράμματα προτεραιότητας, και συχνά 

δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη 

χρηματοδότηση βασικών δράσεων και τη 

χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών 

πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Ulrike Trebesius 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 

εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 

εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI. 

7. επικρίνει τη χρηματοδότηση ύψους 

72,8 εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, δεδομένου ότι ήδη σήμερα 

οι νέοι από ολόκληρη την Ευρώπη 

εκφράζουν την αλληλεγγύη τους σε 

διάφορα έργα, συμπεριλαμβανομένης της 

ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας· 

επαναλαμβάνει ότι αυτό εγείρει επίσης το 

ερώτημα του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση λαμβάνει πράγματι μέτρα για την 

καταπολέμηση του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας των νέων σε ορισμένες χώρες ή 

αν απλώς δημιουργεί μια άλλη επιλογή για 

όσους αναζητούν εργασία και τους νέους 

να κάνουν δηλαδή πρακτική άσκηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 

εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 

εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI. 

7. απορρίπτει τη χρηματοδότηση 

ύψους 72,8 εκατομμυρίων EUR που 

προτείνει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει 

να εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI. 

Or. fr 

Τροπολογία  34 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 

εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 

εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

7. σημειώνει τη χρηματοδότηση 

ύψους 72,8 εκατομμυρίων EUR που 

προτείνει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει 

να εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη)· ανησυχεί ιδιαίτερα, ωστόσο, 

διότι 11,1 εκατομμύρια EUR διατίθενται 

εντός του 2018 από το ΕΚΤ και 2,5 
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PROGRESS του προγράμματος EaSI. εκατομμύρια EUR από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI και, 

ως εκ τούτου, αφαιρέθηκαν από άλλες 

προτεραιότητες για την απασχόληση, 

κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Jean Lambert 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 

εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 

εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI. 

7. σημειώνει τη χρηματοδότηση 

ύψους 72,8 εκατομμυρίων EUR που 

προτείνει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει 

να εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI· 

σημειώνει με ανησυχία ότι το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται εν 

μέρει μόνο με νέες πιστώσεις και ότι οι 

πόροι μετατοπίζονται από σημαντικά 

προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Erasmus και το 

Life· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Marian Harkin 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 
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εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 

εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI. 

εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 

εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου 

εγκριθεί η βασική πράξη από τον 

νομοθέτη), με 2,5 εκατομμύρια EUR να 

διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα 

PROGRESS του προγράμματος EaSI. 

επισημαίνει με ανησυχία την 

προτεινόμενη ανακατανομή των 11,1 

εκατομμυρίων EUR από το ΕΚΤ με 

σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση 

του Σώματος για το 2018, και πιστεύει ότι 

αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να 

καλύπτεται από το συνολικό περιθώριο 

για αναλήψεις υποχρεώσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7α. εκφράζει την ικανοποίησή του 

διότι 18,4 εκατομμύρια EUR 

προοριζόμενα για το Σώμα προέρχονται 

από νέα κονδύλια· εμμένει ωστόσο στην 

άποψη ότι η χρηματοδότηση του ESC δεν 

πρέπει να ασκεί περαιτέρω πίεση και να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 

υφιστάμενα προγράμματα που 

απευθύνονται στους νέους και μάλιστα 

στους ευάλωτους, και σε πρωτοβουλίες 

όπως η «Ευρώπη για τους Πολίτες» και 

το Erasmus +, το πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία, καθώς και τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και να 

στρεβλώνει τη λειτουργία των 

υφιστάμενων και πετυχημένων 

εργαλείων· 

Or. en 
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Τροπολογία  38 

Heinz K. Becker 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7α. υπενθυμίζει ότι η αυξανόμενη 

συχνότητα εμφάνισης χρόνιων και 

αυτοάνοσων νοσημάτων στην Ευρώπη 

συνιστά σοβαρή απειλή για τα ευρωπαϊκά 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 

την αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία 

που έχουν η χρηματοδότησης της έρευνας 

καθώς και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών 

σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την 

έγκαιρη διάγνωση χρόνιων και 

αυτοάνοσων νοσημάτων και την υγιή 

γήρανση εφ’ όρου ζωής αρχής γενομένης 

από την παιδική ηλικία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Deirdre Clune 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7α. απορρίπτει την περικοπή 

πιστώσεων για τον οργανισμό EU-OSHA 

όπως πρότεινε το Συμβούλιο, και 

επαναλαμβάνει ότι έχει σημασία να 

απορριφθεί η προτεινόμενη αυτή 

περικοπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Deirdre Clune 



 

PE608.139v02-00 26/28 AM\1131880EL.docx 

EL 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7α. ζητεί ο στόχος μείωσης του 

προσωπικού του EUROFOUND για το 

2018 να αναβληθεί κατ’ εξαίρεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7β. επαναλαμβάνει ότι τα 

δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι 

προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) είναι 

εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη 

δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και 

πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης 

και της κοινωνικής ένταξης και ότι 

διάφορες ιδέες της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων έχουν τεθεί επιτυχώς σε 

εφαρμογή στο παρελθόν υπό τη μορφή 

δοκιμαστικών 

σχεδίων/προπαρασκευαστικών 

ενεργειών· ενθαρρύνει την πλήρη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων περιθωρίων 

στο πλαίσιο κάθε τομέα· ζητεί από την 

Επιτροπή να ενημερώνει συστηματικά 

και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σχετικά με 

τα διάφορα στάδια της εφαρμογής των 

δοκιμαστικών σχεδίων και των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών· καλεί 

την Επιτροπή, κατά την υλοποίηση των 

δοκιμαστικών σχεδίων και των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών, να 

σέβεται το περιεχόμενό τους όπως αυτό 

έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Deirdre Clune 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7β. σημειώνει ότι πέντε δοκιμαστικά 

σχέδια έλαβαν βαθμολογία «A» ή «B» και 

προτρέπει την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή να τα περιλάβει 

στον προϋπολογισμό του 2018 και την 

Επιτροπή να τα εφαρμόσει χωρίς 

καθυστέρηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Heinz K. Becker 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 7β. υπενθυμίζει ότι ο αριθμός των 

εξαρτώμενων από παροχή φροντίδας 

ατόμων αυξάνεται· 80% του συνόλου των 

δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας 

επιτελούνται από άτυπους φροντιστές, 

κατά κύριο λόγο γυναίκες, που 

φροντίζουν συγγενείς τους· επισημαίνει 

ότι πολλοί από αυτούς μειώνουν ή ακόμη 

και εγκαταλείπουν την εργασία τους λόγω 

των πολλών ευθυνών που αναλαμβάνουν 

ως φροντιστές· τονίζει ότι προκειμένου 

να λάβουν στήριξη οι άτυποι φροντιστές, 

είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση για 

τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου 

φροντιστών και ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 
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