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Τροπολογία 1
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 27 Ιανουαρίου 
2012 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο "Εμπόριο, 
μεγέθυνση και ανάπτυξη - Η προσαρμογή 
της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής 
στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη βοήθειας" (COM(2012) 22),

Or. fr

Τροπολογία 2
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 8 
Σεπτεμβρίου 2000 Δήλωση του ΟΗΕ για 
τη Χιλιετία σχετικά με τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας1, 

Or. fr

Τροπολογία 3
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (new)

                                               
1 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το από 25 Μαρτίου 2010 
ψήφισμά του με τίτλο "Οι συνέπειες της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και για την 
αναπτυξιακή συνεργασία" 
(P7_TA(2010)0089),

Or. es

Τροπολογία 4
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 19 Ιανουαρίου 
2009 έκθεση της ομάδας διαβούλευσης 
τψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας με τίτλο "Η 
χρηματοπιστωτική κρίση και η υγεία 
στον κόσμο",

Or. fr

Τροπολογία 5
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το από 11 Δεκεμβρίου 
2012 ψήφισμά του σχετικά με "Μια 
στρατηγική για την ψηφιακή ελευθερία 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής 
πολιτικής", 



AM\922223EL.doc 5/72 PE502.039v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 6
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 19 Απριλίου 
2012 κοινή έκθεση της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο 
"Απολογισμός των μέτρων που 
ελήφθησαν σε απάντηση στη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση",

Or. xm

Τροπολογία 7
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την από 15 Μαΐου 2011 
έκθεση του Γενικού Διευθυντή της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με 
την ευκαιρία της 100ής συνόδου της 
Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας με τίτλο 
"Μια νέα εποχή κοινωνικής 
δικαιοσύνης",

Or. fr

Τροπολογία 8
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα και τα 
συμπεράσματα της 101ης συνόδου της 
Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας του 2012 
με τίτλο "Η κρίση στην απασχόληση των 
νέων: κάλεσμα σε δράση",

Or. fr

Τροπολογία 9
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
πλήττει, σε διάφορους βαθμούς, όλες τις 
περιοχές του κόσμου, το πεδίο αναφοράς 
του παρόντος ψηφίσματος είναι να 
εκτιμήσει την επίπτωση της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης στις τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη 
εστίαση στις αναπτυσσόμενες και τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στις χώρες του 
ΟΟΣΑ, ο κόσμος κινδυνεύει να βρεθεί 
αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη 
επιβράδυνση της οικονομικής 
δραστηριότητας από τη δεκαετία του 
1930· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 
εκτιμά πως, λόγω των περασμένων 
αυξήσεων στις τιμές των ειδών 
διατροφής και στην ενέργεια, πάνω από 
100 εκατομμύρια άνθρωποι 
ξαναβυθίστηκαν στη φτώχεια·

Or. fr

Τροπολογία 10
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
πλήττει, σε διάφορους βαθμούς, όλες τις 
περιοχές του κόσμου, το πεδίο αναφοράς 
του παρόντος ψηφίσματος είναι να 
εκτιμήσει την επίπτωση της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης στις τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη 
εστίαση στις αναπτυσσόμενες και τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
πλήττει, σε διάφορους βαθμούς, όλες τις 
περιοχές του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το πεδίο αναφοράς του παρόντος 
ψηφίσματος είναι να εκτιμήσει την 
επίπτωση της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στις τρίτες χώρες, με 
ιδιαίτερη εστίαση στις αναπτυσσόμενες και 
τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 11
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική κρίση και η 
δημοσιονομική πίεση που αυτή έχει 
ασκήσει στις κυβερνήσεις ορισμένων 
κρατών μελών της ΕΕ οδήγησαν σε ένα 
κύμα ιδιωτικοποιήσεων όπου δημόσιες 
επιχειρήσεις πουλήθηκαν σε κρατικές 
εταιρίες αυταρχικών καθεστώτων, 
δημιουργώντας έτσι για τις κυβερνήσεις 
αυτών των κρατών μελών μια κατάσταση 
οικονομικής εξάρτησης από τρίτες 
χώρες· ότι η εξάρτηση αυτή έχει 
συνέπειες ως προς την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στα 
κράτη μέλη και σε αυτές τις χώρες όσο 
και σε άλλες χώρες όπου οι τυχόν
διακυμάνσεις στη διπλωματική επιρροή 
που η ΕΕ ασκεί έναντι των άλλων 
παγκόσμιων δυνάμεων μπορεί να 
αποβούν καθοριστικές ως προς το 
σεβασμό και τη στήριξη των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η 
ενεργειακή και η κοινωνική κρίση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκείνο που 
στην τρέχουσα γλώσσα αποκαλούμε 
"χρηματοπιστωτική και οικονομική
κρίση" είναι στην πραγματικότητα μια 
συνολική συστημική κρίση που επηρεάζει 
όλους τους τομείς της κοινωνίας και έχει 
επιπτώσεις σε όλα τα πεδία: το πολιτικό, 
το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, το 
επισιτιστικό, το ενεργειακό κλπ.·

Or. fr

Τροπολογία 13
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή 
και η κοινωνική κρίση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε μια 
οικονομική κρίση, πράγμα που 
δημιούργησε διάφορες κρίσεις, όπως η 
επισιτιστική, η ενεργειακή και η κοινωνική 
κρίση·

Or. fr
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Τροπολογία 14
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή 
και η κοινωνική κρίση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η 
περιβαλλοντική, η ενεργειακή και η 
κοινωνική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 15
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή 
και η κοινωνική κρίση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή, 
η περιβαλλοντική και η κοινωνική κρίση

Or. fr

Τροπολογία 16
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
είναι συνυφασμένη με διάφορες άλλες 
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κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή 
και η κοινωνική κρίση·

κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή, 
η κοινωνική και η περιβαλλοντική κρίση·

Or. es

Τροπολογία 17
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα 
από ό,τι στις προηγούμενες κρίσεις που 
σημειώθηκαν στις δεκαετίες του 1980 και 
του 1990 και που είχαν ξεκινήσει από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, στην παρούσα 
περίπτωση η κρίση ξεκίνησε εντός των 
βιομηχανικών χωρών· ότι το σύνολο των 
επιπτώσεων δεν έχει ακόμη γίνει αισθητό 
στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρής επιδείνωσης των 
συνθηκών στις πιο φτωχές από τις χώρες 
του πλανήτη που ήδη αντιμετωπίζουν 
χρόνιες χρηματοπιστωτικές δυσκολίες·

Or. fr

Τροπολογία 18
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια της 
κρίσης οφείλονται σε παράγοντες που 
ποικίλλουν από τη μια χώρα στην άλλη, 
ότι υπάρχει αναμφισβήτητα μια σχέση 
μεταξύ διαφθοράς και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· ότι η 
διαφθορά παρεμποδίζει τη δημοκρατία 
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και το κράτος δικαίου και επηρεάζει 
άμεσα τον πληθυσμό, δεδομένου ότι 
προκαλεί αύξηση των τιμών των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας, μείωση της 
ποιότητάς τους και συχνά περιορίζει την 
πρόσβαση των φτωχών στο νερό, στην 
εκπαίδευση, στην ιατρική περίθαλψη και 
σε πολλές άλλες βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 19
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
έπληξε σκληρότερα τις αναπτυσσόμενες 
και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γαγονός 
που αποτυπώνεται κυρίως με την μείωση 
της ζήτησης για τις εξαγωγές τους, τα 
υψηλά επίπεδα υπερχρέωσης και τον 
κίνδυνο περιορισμού των εισροών ξένων 
άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) και τη μείωση 
της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ), με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
δυσκολίες στον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς μειώθηκαν οι 
διαθέσιμοι πόροι για τη διασφάλιση των
κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων 
και ακόμη μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού εξωθήθηκε στη φτώχεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
έπληξε σκληρότερα τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, γαγονός που 
αποτυπώνεται κυρίως με την μείωση της 
ζήτησης για τις εξαγωγές τους, τα υψηλά 
επίπεδα υπερχρέωσης λόγω κυρίως των 
πολιτικών που τους είχαν επιβληθεί 
προηγουμένως, τον κίνδυνο περιορισμού 
των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων 
(ΞΑΕ) και τη μείωση της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), που 
οδηγούν σε δημοσιονομικές περικοπές 
και επηρεάζουν αρνητικά την άσκηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικά 
των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού εξωθήθηκε στη φτώχεια·

Or. fr

Τροπολογία 20
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
έπληξε σκληρότερα τις αναπτυσσόμενες 
και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γαγονός 
που αποτυπώνεται κυρίως με την μείωση 
της ζήτησης για τις εξαγωγές τους, τα 
υψηλά επίπεδα υπερχρέωσης και τον 
κίνδυνο περιορισμού των εισροών ξένων 
άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) και τη μείωση 
της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας 
(ΕΑΒ), με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
δυσκολίες στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
μειώθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων και ακόμη 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
εξωθήθηκε στη φτώχεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
έπληξε τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, γαγονός που 
αποτυπώνεται κυρίως με την μείωση της 
ζήτησης για τις εξαγωγές τους, τα υψηλά 
επίπεδα υπερχρέωσης και τον κίνδυνο 
περιορισμού των εισροών ξένων άμεσων 
επενδύσεων (ΞΑΕ) και τη μείωση της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), 
επηρεάζοντας επίσης τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς μειώθηκαν οι 
διαθέσιμοι πόροι για τη διασφάλιση των 
κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων 
και ακόμη μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού εξωθήθηκε στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 21
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση υπονόμευσε την 
αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης 
που επιτεύχθηκαν στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο την τελευταία δεκαετία πριν από 
την κρίση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
δείκτης ανισότητας αυξήθηκε στο 25% των 
αναπτυσσόμενων οικονομιών, 
περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη διατροφή, τη γη και τις 
πιστώσεις·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια
οικονομική κρίση μετέβαλε σαφώς τις 
συνθήκες διαβίωσης στον αναπτυσσόμενο
κόσμο αυτά τα δέκα τελευταία χρόνια, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ανισότητας αυξήθηκε στο 25% των 
αναπτυσσόμενων οικονομιών, 
περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη διατροφή, τη γη και τις 
πιστώσεις·
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Or. fr

Τροπολογία 22
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μελέτες του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, το 80% του παγκόσμιου 
πληθυσμού μοιράζεται το 30% του 
παγκόσμιου πλούτου, ότι το αθροισμένο 
εισόδημα των 61 εκατομμυρίων πιο 
πλούσιων ανθρώπων ισοδυναμεί με 
εκείνο των 3,5 δισεκατομμυρίων 
φτωχότερων, ότι η κρίση επιβεβαίωσε 
τους κινδύνους που ενέχει η τρέχουσα 
παγκοσμιοποίηση και επιδείνωσε τις 
κοινωνικές ανισότητες που εντούτοις 
ήταν ήδη δραματικές, προς όφελος των 
υψηλότερων εισοδημάτων των οποίων η 
αύξηση είναι ιλιγγιώδης σε σχέση με τα 
μέσα εισοδήματα·

Or. fr

Τροπολογία 23
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
ύψος της ΕΑΒ της ΕΕ μειώθηκε από 53,5 
δις ευρώ το 2010 σε 53,1 δις ευρώ το 2011, 
φέρνοντας το επίπεδο της ΕΑΒ της ΕΕ στο 
0,42% του ΑΕΠ, από 0,44% το 2010·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
ύψος της ΕΑΒ της ΕΕ μειώθηκε από 53,5 
δις ευρώ το 2010 σε 53,1 δις ευρώ το 2011, 
φέρνοντας το επίπεδο της ΕΑΒ της ΕΕ στο 
0,42% του ΑΕΠ, από 0,44% το 2010·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της παραμένουν εντούτοις 
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παγκοσμίως η πρώτη πηγή επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας·

Or. fr

Τροπολογία 24
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 
επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης, 
τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία 
νέων ευκαιριών απασχόλησης, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 
ανύψωση των προδιαγραφών διαβίωσης 
και, συνεπώς, σε τελική ανάλυση, τη 
συμβολή στην υπόθεση του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές
συμφωνίες που υπέγραψε η ΕΕ με χώρες
εταίρους δεν πέτυχαν τους στόχους τους 
ως προς την οικονομική ολοκλήρωση, 
την εξάλειψη της φτώχειας, τη δημιουργία 
νέων ευκαιριών απασχόλησης, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 
ανύψωση των επιπέδων διαβίωσης και 
ενίοτε οδήγησαν ακόμη και σε παραβίαση 
των θεμελιωδών οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων και σε 
φτωχοποίηση των εμπλεκομένων 
πληθυσμών καθώς και σε ιδιοποίηση των 
φυσικών πόρων από διεθνικές 
επιχειρήσεις· 

Or. fr

Τροπολογία 25
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 
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επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη 
μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και την ανύψωση των 
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε 
τελική ανάλυση, τη συμβολή στην 
υπόθεση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης και 
της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση της 
φτώχειας, τη δημιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την ανύψωση των 
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε 
τελική ανάλυση, τη συμβολή στην 
υπόθεση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 26
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 
επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη 
μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και την ανύψωση των 
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε 
τελική ανάλυση, τη συμβολή στην 
υπόθεση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 
επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης και 
της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη μείωση 
της φτώχειας, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και την ανύψωση των 
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε 
τελική ανάλυση, τη συμβολή στην 
υπόθεση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 27
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 
επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη 
μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και την ανύψωση των 
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε 
τελική ανάλυση, τη συμβολή στην 
υπόθεση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των 
εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν 
από την ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, 
μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση 
των εμπορικών συναλλαγών και των 
επενδύσεων και η βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό την 
αύξηση της οικονομικής συνεργασίας, τη 
μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και την ανύψωση των 
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε 
τελική ανάλυση, τη συμβολή στην 
υπόθεση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 28
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε 
εμπορική συμφωνία πρέπει να 
διασφαλίζεται η σωστή παρακολούθηση 
και η πρακτική εφαρμογή της ρήτρας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε συστηματική παραβίαση 
της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που έχει περιληφθεί στις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ δίνει το δικαίωμα σε 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος να λάβει τα 
«κατάλληλα μέτρα», που μπορεί να 
συνεπάγονται την πλήρη ή μερική 
αναστολή ή καταγγελία της σύμβασης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρήτρες περί 
δημοκρατίας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα διάφορα είδη 
συμφωνιών που η ΕΕ συνάπτει με τις 
τρίτες χώρες παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό νεκρό γράμμα, τη στιγμή που θα
έπρεπε πραγματικά να συνιστούν μια 
νομικώς δεσμευτική υποχρέωση για την 
ΕΕ και τις χώρες εταίρους·

Or. fr
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Τροπολογία 29
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε 
εμπορική συμφωνία πρέπει να 
διασφαλίζεται η σωστή παρακολούθηση 
και η πρακτική εφαρμογή της ρήτρας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε συστηματική παραβίαση 
της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
έχει περιληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ δίνει το δικαίωμα σε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος να λάβει τα 
«κατάλληλα μέτρα», που μπορεί να 
συνεπάγονται την πλήρη ή μερική 
αναστολή ή καταγγελία της σύμβασης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε 
εμπορική συμφωνία πρέπει να 
διασφαλίζεται η σωστή παρακολούθηση 
και η πρακτική εφαρμογή της ρήτρας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε συστηματική παραβίαση 
της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
έχει περιληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες 
της ΕΕ δίνει το δικαίωμα σε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος να λάβει τα 
«κατάλληλα μέτρα», που μπορεί να 
συνεπάγονται την πλήρη ή μερική 
αναστολή ή καταγγελία της σύμβασης ή 
την επιβολή περιορισμών·

Or. en

Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρωτοβουλία «Βοήθεια για το Εμπόριο» 
είχε θετικά αποτελέσματα και συνέβαλε 
στην βελτίωση της εμπορικής ικανότητας 
και των οικονομικών υποδομών των 
χωρών εταίρων·

διαγράφεται·

Or. fr



PE502.039v01-00 18/72 AM\922223EL.doc

EL

Τροπολογία 31
Ana Gomes, David Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
λήψης των κατάλληλων μέτρων για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
των νόμιμων και παράνομων μορφών 
διαφθοράς είναι μια από τις αιτίες της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· ότι η 
εκτεταμένη διαφθορά στο δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα, τόσο στις 
αναπτυσσόμενες όσο και στις 
αναπτυγμένες χώρες, εμποδίζει την 
αποτελεσματική, ευρεία και ισότιμη 
προστασία και προαγωγή των ατομικών, 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 32
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ia. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση έχει σημαντικές 
συνέπειες ως προς τη βοήθεια που η ΕΕ 
και οι άλλοι κυριότεροι δωρητές 
προσφέρουν σε θέματα δημοκρατίας και 
διακυβέρνησης· ότι οι οικονομικές 
δυσχέρειες των δωρητριών χωρών πολύ 
πιθανόν να εμπνεύσουν περικοπές στην 
υπερπόντια βοήθεια· ότι όμως η 
παγκόσμια κρίση καθιστά όλο και πιο 
επιτακτική τη συνέχιση της βοήθειας 
προς τις τρίτες χώρες υπέρ της πολιτικής 
μεταρρύθμισης και της δημοκρατικής 
ανάπτυξής τους·
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Τροπολογία 33
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που 
διαβιούν στη φτώχεια χρειάζονται 
αποτελεσματική και προσιτή πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, προκειμένου να είναι σε 
θέση να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους 
ή να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται σε βάρος τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και δικαστική 
διαδικασία επιδεινώνει ακόμη 
περισσότερο την οικονομική και 
κοινωνική τους τρωτότητα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική 
και αμερόληπτη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα 
για όλους και όλες κι ότι τα πρόσωπα που 
βρίσκονται σε σωματική, ψυχική και 
οικονομική αδυναμία πρέπει να μπορούν 
να ασκούν τα δικαιώματά τους ή να 
καταγγέλλουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται σε βάρος τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
δίκαιη δίκη και δικαστική διαδικασία είναι 
ένα απαραίτητο μέσο που τους επιτρέπει 
να διεκδικήσουν στο ακέραιο τα 
δικαιώματά τους·

Or. fr

Τροπολογία 34
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που 
διαβιούν στη φτώχεια χρειάζονται 
αποτελεσματική και προσιτή πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, προκειμένου να είναι σε 
θέση να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους 
ή να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται σε βάρος τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που 
διαβιούν στη φτώχεια χρειάζονται 
αποτελεσματική και προσιτή πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, προκειμένου να είναι σε 
θέση να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους 
ή να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται σε βάρος τους·
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και δικαστική 
διαδικασία επιδεινώνει ακόμη περισσότερο 
την οικονομική και κοινωνική τους
τρωτότητα·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και δικαστική 
διαδικασία συνιστά αφεαυτής παραβίαση 
ανθρώπινου δικαιώματος και επιδεινώνει 
ακόμη περισσότερο την οικονομική και 
κοινωνική τρωτότητα των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 35
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που 
διαβιούν στη φτώχεια χρειάζονται 
αποτελεσματική και προσιτή πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, προκειμένου να είναι σε 
θέση να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους 
ή να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται σε βάρος τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και δικαστική 
διαδικασία επιδεινώνει ακόμη περισσότερο 
την οικονομική και κοινωνική τους 
τρωτότητα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που 
διαβιούν στη φτώχεια και απροστάτευτα 
χρειάζονται αποτελεσματική και προσιτή 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προκειμένου να 
είναι σε θέση να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους ή να αντιμετωπίσουν τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράττονται σε βάρος τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και δικαστική 
διαδικασία επιδεινώνει ακόμη περισσότερο 
την οικονομική και κοινωνική τους 
τρωτότητα·

Or. es

Τροπολογία 36
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, η 
παγκόσμια ανεργία έφτασε τα 200 εκατ. -
σημειώνοντας αύξηση 27 εκατομμυρίων 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, η 
παγκόσμια ανεργία έφτασε τα 200 εκατ. -
σημειώνοντας αύξηση 27 εκατομμυρίων 
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από την έναρξη της κρίσης του 2008, και 
θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα στην 
εργασία, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τη 
φυσική νοσηρότητα και την επιδείνωση 
των οικονομικών συνθηκών, η ανεργία 
έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία 
και μπορεί να προξενήσει έλλειψη 
αυτοσεβασμού, η οποία συχνά οδηγεί 
στην κατάθλιψη, ακόμη και στην 
αυτοκτονία·

από την έναρξη της κρίσης του 2008, και 
θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα στην 
εργασία, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών·

Or. en

Τροπολογία 37
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, η 
παγκόσμια ανεργία έφτασε τα 200 εκατ. -
σημειώνοντας αύξηση 27 εκατομμυρίων 
από την έναρξη της κρίσης του 2008, και 
θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα στην 
εργασία, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τη 
φυσική νοσηρότητα και την επιδείνωση 
των οικονομικών συνθηκών, η ανεργία έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και 
μπορεί να προξενήσει έλλειψη 
αυτοσεβασμού, η οποία συχνά οδηγεί 
στην κατάθλιψη, ακόμη και στην 
αυτοκτονία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, η 
παγκόσμια ανεργία έφτασε τα 200 εκατ. -
σημειώνοντας αύξηση 27 εκατομμυρίων 
από την έναρξη της κρίσης του 2008, και 
θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα στην 
εργασία, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση των 
οικονομικών συνθηκών και η ανεργία 
μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην υγεία 
των ατόμων, πράγμα που μπορεί να 
προξενήσει έλλειψη αυτοπεποίθησης, 
ακόμη και κάποια δυσθυμία·

Or. fr

Τροπολογία 38
Jean Roatta
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
συχνά αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση 
στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με τους
άνδρες, όσον αφορά την απόλυση, τα 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλειας και την 
επαναπρόσληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι άνδρες πιέζονται να αυξήσουν τον 
φόρτο εργασίας τους, καθώς η εργασία 
τους γενικώς θεωρείται ότι αποτελεί την 
πρωταρχική πηγή εισοδημάτων του 
νοικοκυριού·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανισότητες 
που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στους 
άνδρες και στις γυναίκες στο χώρο 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 39
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
συχνά αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση 
στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με τους 
άνδρες, όσον αφορά την απόλυση, τα 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλειας και την 
επαναπρόσληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι άνδρες πιέζονται να αυξήσουν τον 
φόρτο εργασίας τους, καθώς η εργασία 
τους γενικώς θεωρείται ότι αποτελεί την 
πρωταρχική πηγή εισοδημάτων του 
νοικοκυριού·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
συχνά αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση 
στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με τους 
άνδρες, όσον αφορά την απόλυση, τα 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλειας και την 
επαναπρόσληψη·

Or. en

Τροπολογία 40
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
συχνά αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση 
στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με τους 
άνδρες, όσον αφορά την απόλυση, τα 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλειας και την 
επαναπρόσληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι άνδρες πιέζονται να αυξήσουν τον 
φόρτο εργασίας τους, καθώς η εργασία 
τους γενικώς θεωρείται ότι αποτελεί την 
πρωταρχική πηγή εισοδημάτων του 
νοικοκυριού·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
συχνά αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση 
στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με τους 
άνδρες, όσον αφορά την εξεύρεση 
εργασίας, την απόλυση, τα επιδόματα 
κοινωνικής ασφάλειας και την 
επαναπρόσληψη·

Or. fr

Τροπολογία 41
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση δημιουργεί επιπλέον στρες μέσα 
στην οικογένεια και έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του αριθμού των 
περιπτώσεων οικιακής κακοποίησης και 
βίας, κυρίως εναντίον των γυναικών και 
των παιδιών·

διαγράφεται·

Or. fr

Τροπολογία 42
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση δημιουργεί επιπλέον στρες μέσα 
στην οικογένεια και έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του αριθμού των 
περιπτώσεων οικιακής κακοποίησης και 
βίας, κυρίως εναντίον των γυναικών και 
των παιδιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση δημιουργεί επιπλέον στρες μέσα 
στην οικογένεια και έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του αριθμού των 
περιπτώσεων οικιακής κακοποίησης και 
βίας, κυρίως εναντίον των γυναικών και 
των παιδιών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικιακή 
κακοποίηση και βία, που στρέφεται 
κυρίως εναντίον των γυναικών και των 
παιδιών, μπορεί να επιταθεί ως συνέπεια 
της πρόσθετης πίεσης από τις 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 44
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
πλήττει δυσανάλογα τους νέους ως 
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, 
με αποτέλεσμα να είναι οι τελευταίοι που 
προσλαμβάνονται και οι πρώτοι που 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
πλήττει δυσανάλογα τους νέους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, το
2011, οι άνεργοι νέοι ηλικίας 15 έως 24 
ετών έφθαναν συνολικά τα 74,8 εκατ. 
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απολύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
συνολικά, το 2011, οι άνεργοι νέοι ηλικίας 
15 έως 24 ετών έφθαναν συνολικά τα 74,8 
εκατ. άτομα, που συνεπάγεται αύξηση 
τουλάχιστον κατά 4 εκατ. σε σχέση με το 
2007, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανεργίας 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική·

άτομα, που συνεπάγεται αύξηση 
τουλάχιστον κατά 4 εκατ. σε σχέση με το
2007, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανεργίας 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική·

Or. fr

Τροπολογία 45
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
και συχνά οι συνθήκες στις οποίες 
διαβιούν επιδεινώνονται λόγω των 
αδυναμιών και των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι κηδεμόνες τους·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 46
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μειονοτικές ομάδες από τρίτες χώρες 
υφίστανται συχνά διακρίσεις και κατά 
συνέπεια η πρόσβασή τους στα κοινωνικά 
δικαιώματα παρεμποδίζεται περαιτέρω 
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 47
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση και 
η διακύμανση των τιμών των ειδών 
διατροφής επηρεάζει εκατομμύρια άτομα 
που προσπαθούν με δυσκολία να 
καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 η 
παγκόσμια πρόοδος για τον περιορισμό της 
πείνας έχει περιοριστεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 868 εκατ. άτομα πλήττονται από 
χρόνιο υποσιτισμό, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία (850 εκατ. άτομα) να ζει σε 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης 
που υιοθετούν τα ευάλωτα νοικοκυριά 
περιλαμβάνει και τον περιορισμό της 
ποσότητας και/ή της ποιότητας των 
καταναλωνόμενων τροφίμων σε κρίσιμες 
φάσεις της παιδικής ανάπτυξης ή κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, με 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην φυσική 
ανάπτυξη και την ψυχική υγεία·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κερδοσκοπία στα είδη διατροφής οδηγεί 
σε αύξηση και αστάθεια των τιμών τους, 
πράγμα που επηρεάζει εκατομμύρια άτομα 
που προσπαθούν με δυσκολία να 
καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 η 
παγκόσμια πρόοδος για τον περιορισμό της 
πείνας έχει περιοριστεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 868 εκατ. άτομα πλήττονται από 
χρόνιο υποσιτισμό, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία (850 εκατ. άτομα) να ζει σε 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης 
που υιοθετούν τα ευάλωτα νοικοκυριά 
περιλαμβάνει και τον περιορισμό της 
ποσότητας και/ή της ποιότητας των 
καταναλωνόμενων τροφίμων σε κρίσιμες 
φάσεις της παιδικής ανάπτυξης ή κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, με 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην φυσική 
ανάπτυξη και την ψυχική υγεία·

Or. fr

Τροπολογία 48
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση και 
η διακύμανση των τιμών των ειδών 
διατροφής επηρεάζει εκατομμύρια άτομα 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση και 
η αστάθεια των τιμών των ειδών 
διατροφής λόγω της χρηματοπιστωτικής 
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που προσπαθούν με δυσκολία να 
καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 η 
παγκόσμια πρόοδος για τον περιορισμό της 
πείνας έχει περιοριστεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 868 εκατ. άτομα πλήττονται από 
χρόνιο υποσιτισμό, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία (850 εκατ. άτομα) να ζει σε 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης 
που υιοθετούν τα ευάλωτα νοικοκυριά 
περιλαμβάνει και τον περιορισμό της 
ποσότητας και/ή της ποιότητας των 
καταναλωνόμενων τροφίμων σε κρίσιμες 
φάσεις της παιδικής ανάπτυξης ή κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, με 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην φυσική 
ανάπτυξη και την ψυχική υγεία·

κερδοσκοπίας στις αγορές παραγώγων 
επηρεάζει εκατομμύρια άτομα που 
προσπαθούν με δυσκολία να καλύψουν τις 
βασικές ανάγκες τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι από το 2007 η παγκόσμια πρόοδος για 
τον περιορισμό της πείνας έχει περιοριστεί·
λαμβάνοντας υπόψη ότι 868 εκατ. άτομα 
πλήττονται από χρόνιο υποσιτισμό, με τη 
συντριπτική πλειοψηφία (850 εκατ. άτομα) 
να ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές 
αντιμετώπισης που υιοθετούν τα ευάλωτα 
νοικοκυριά περιλαμβάνει και τον 
περιορισμό της ποσότητας και/ή της 
ποιότητας των καταναλωνόμενων 
τροφίμων σε κρίσιμες φάσεις της παιδικής 
ανάπτυξης ή κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, με μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην φυσική ανάπτυξη και την 
ψυχική υγεία·

Or. es

Τροπολογία 49
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της 
αυξανόμενης ζήτησης γεωργικών 
προϊόντων προοριζομένων για την 
παραγωγή τροφίμων καθώς και όλο και 
περισσότερο για ενεργειακή και 
βιομηχανική χρήση, ο ανταγωνισμός για 
τη γη, ένα φυσικό πόρο που γίνεται όλο 
και πιο σπάνιος, επίσης επιτείνεται· ότι οι 
εγχώριοι και οι διεθνείς επενδυτές 
χρησιμοποιούν συμφωνίες 
μακροπρόθεσμης αγοράς ή μίσθωσης για 
να εξασφαλίσουν μεγάλες εκτάσεις γης, 
πράγμα που μπορεί να προκαλέσει 
κοινωνικο-οικονομικά και 
περιβαλλοντικά προβλήματα στις 
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εμπλεκόμενες χώρες και ειδικά στους 
τοπικούς πληθυσμούς·

Or. en

Τροπολογία 50
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα έντονος για τους ηλικιωμένους 
που ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο απώλειας των θέσεων εργασίας 
τους και λιγότερο πιθανό να εισέλθουν σε 
διαδικασία επανακατάρτισης και 
επαναπρόσληψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κρίση μπορεί να περιορίσει την 
πρόσβαση στην προσιτή υγειονομική 
περίθαλψη·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την FAO, θα αρκούσαν λιγότερα από 3 
δις ευρώ για να καλυφθούν όλα τα άτομα 
που πλήττονται από τον οξύ υποσιτισμό 
(το τελευταίο στάδιο πριν από το 
θάνατο), ότι εμπλέκονται 19 εκατομμύρια 
παιδιά κάτω των 5 ετών κι ότι πρέπει τα 
κράτη τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις 
τους σε αυτό το θέμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής 
κρίσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονος 
για τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους 
που ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο απώλειας των θέσεων εργασίας 
τους και λιγότερο πιθανό να εισέλθουν σε 
διαδικασία επανακατάρτισης και 
επαναπρόσληψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η κρίση μπορεί να περιορίσει την 
πρόσβαση στην προσιτή υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. fr

Τροπολογία 51
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
τιμής των φαρμάκων (που φτάνει μέχρι και 
30%), έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 
δικαίωμα των πλέον ευάλωτων, και κυρίως 
των παιδιών και των ηλικιωμένων, στην 
υγεία·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
τιμής των φαρμάκων (που φτάνει μέχρι και 
30%), έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 
δικαίωμα των πλέον ευάλωτων, και κυρίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρίες, στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 52
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εμβάσματα αποτελούν σημαντικό μέσο 
εξάλειψης του σοκ της κρίσης στις 
οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Tokia Saïfi, Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβάσματα 
αποτελούν σημαντικό μέσο εξάλειψης του 
σοκ της κρίσης στις οικονομίες των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μεταναστευτικά εμβάσματα, η 
μικροχρηματοδότηση και οι άμεσες ροές 
επενδύσεων στο εξωτερικό αποτελούν 
μέσα μετριασμού του σοκ της κρίσης στις 
οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

Or. fr
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Τροπολογία 54
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβάσματα 
αποτελούν σημαντικό μέσο εξάλειψης του 
σοκ της κρίσης στις οικονομίες των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εμβάσματα, που ακολούθησαν πτωτική 
πορεία, αποτελούν σημαντικό μέσο 
εξάλειψης του σοκ της κρίσης στις 
οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

Or. es

Τροπολογία 55
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί μια σύγχρονη μορφή 
δουλείας και συνιστά σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια οικονομική κρίση αυξάνει τη 
ζήτηση για εμπορία ανθρώπων και όλες 
οι μορφές εμπορίας ανθρώπων 
εξακολουθούν να αυξάνουν, με τον 
συνολικό αριθμό των διακινούμενων 
παρανόμως ατόμων να φθάνει σε 
παγκόσμιο επίπεδο τα 20,9 εκατ.·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σωματέμποροι 
εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των εν 
δυνάμει θυμάτων τους για εξεύρεση 
αξιοπρεπούς εργασίας και απόδραση από 
τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούν στα 
δύο τρίτα των θυμάτων της εμπορίας 
ανθρώπων·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί μια σύγχρονη μορφή 
δουλείας και συνιστά σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σωματέμποροι εκμεταλλεύονται τις 
ανάγκες των εν δυνάμει θυμάτων τους για 
εξεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας και 
απόδραση από τη φτώχεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των θυμάτων 
της εμπορίας ανθρώπων·
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Τροπολογία 56
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΝΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός 
τομέας εξασφαλίζει απασχόληση και μέσα 
διαβίωσης για περισσότερο από το 70% 
του εργατικού δυναμικού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις φτωχές από πόρους και 
χαμηλού εισοδήματος χώρες, η ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα είναι πέντε φορές πιο 
αποτελεσματική για τη μείωση της 
φτώχειας από την ανάπτυξη σε άλλους 
τομείς (έντεκα φορές στην Υποσαχάρια 
Αφρική)·

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός 
τομέας εξασφαλίζει απασχόληση και μέσα 
διαβίωσης για περισσότερο από το 70% 
του εργατικού δυναμικού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις φτωχές από πόρους και 
χαμηλού εισοδήματος χώρες, η ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα είναι πέντε φορές πιο 
αποτελεσματική για τη μείωση της 
φτώχειας από την ανάπτυξη σε άλλους 
τομείς (έντεκα φορές στην Υποσαχάρια 
Αφρική)· ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου 
και τα μέτρα στήριξης της γεωργίας, και 
ειδικά της τοπικής παραγωγής, είναι 
βασικά στοιχεία κάθε αναπτυξιακής 
στρατηγικής και είναι ζωτικής σημασίας 
για την εξάλειψη της φτώχειας, της 
πείνας και της υπανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 57
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΝΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός 
τομέας εξασφαλίζει απασχόληση και μέσα 
διαβίωσης για περισσότερο από το 70% 
του εργατικού δυναμικού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός 
τομέας εξασφαλίζει απασχόληση και μέσα 
διαβίωσης για περισσότερο από το 70% 
του εργατικού δυναμικού στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι στις φτωχές από πόρους και 
χαμηλού εισοδήματος χώρες, η ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα είναι πέντε φορές πιο 
αποτελεσματική για τη μείωση της 
φτώχειας από την ανάπτυξη σε άλλους 
τομείς (έντεκα φορές στην Υποσαχάρια 
Αφρική)·

υπόψη ότι το ποσοστό της ΕΑΒ που 
προορίζεται για τη γεωργία βαίνει 
συνεχώς μειούμενο και σήμερα δεν 
αποτελεί πλέον παρά το 5% της 
συνολικής ΕΑΒ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στις φτωχές από πόρους και χαμηλού 
εισοδήματος χώρες, η ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα είναι πέντε φορές πιο 
αποτελεσματική για τη μείωση της 
φτώχειας από την ανάπτυξη σε άλλους 
τομείς (έντεκα φορές στην Υποσαχάρια 
Αφρική)·

Or. fr

Τροπολογία 58
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την έντονη 
αποφασιστικότητά του να προασπίσει και 
να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες - αστικές, 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές - ως κομβική αρχή της 
εξωτερικής του πολιτικής που υποστηρίζει 
και όλες τις άλλες πολιτικές, όπως έχουν 
περιληφθεί στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, 
ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

1. επαναλαμβάνει ότι η προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τόσο των 
ατομικών και πολιτικών όσο και των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών, ως θεμελιωδών στοιχείων 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και 
θεμελίου όλων των άλλων πολιτικών της, 
ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· τονίζει ότι η κρίση έχει 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις στους πληθυσμούς, ακόμη κι 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
διαπιστώνει ότι τα διάφορα προγράμματα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς 
θεσμούς όπως το ΔΝΤ, οδήγησαν σε μια 
επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα 
των κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδίως 
σε μια εκτίναξη της ανεργίας και της 
ανασφάλειας, σε μια υποβάθμιση των 
συνθηκών διαβίωσης, ιδίως των πιο 
τρωτών και των πιο ευαίσθητων ατόμων, 
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τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και στις 
τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 59
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει την έντονη 
αποφασιστικότητά του να προασπίσει και 
να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες - αστικές, 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές - ως κομβική αρχή της 
εξωτερικής του πολιτικής που υποστηρίζει 
και όλες τις άλλες πολιτικές, όπως έχουν 
περιληφθεί στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, 
ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

1. επαναλαμβάνει την έντονη 
αποφασιστικότητά του να προασπίσει και 
να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες - αστικές, 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές - ως κομβική αρχή της 
εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που υποστηρίζει και όλες τις 
άλλες πολιτικές, όπως έχουν περιληφθεί 
στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, ιδίως στο 
πλαίσιο της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 60
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει πως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα 
στην τροφή, στο νερό, στην εκπαίδευση, 
στην κατάλληλη στέγη, στη γη, στην 
αξιοπρεπή εργασία, στην υγεία και στην 
κοινωνική ασφάλεια· καταδικάζει την 
υποβάθμισή τους σε ορισμένες χώρες από 
τότε που ξέσπασε η κρίση· αναγνωρίζει 
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ότι η φτώχεια και η επιδείνωσή της είναι 
η αιτία των περισσότερων περιπτώσεων 
μη σεβασμού αυτών των δικαιωμάτων· 
καλεί την ΕΕ να αφιερώσει περισσότερες 
προσπάθειες και χρήματα στην επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ), αφού διαπιστώθηκε ότι κάθε άλλο 
παρά θα έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2015·

Or. fr

Τροπολογία 61
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
που έχουν πληγεί από την κρίση να μην 
κάνουν "εκπτώσεις" στο θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
των διπλωματικών τους σχέσεων με 
τρίτες χώρες εξ αιτίας των εσωτερικών 
τους δημοσιονομικών και φορολογικών 
πιέσεων και της αυξανόμενης ξένης ή 
εξωτερικής εξάρτησής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
περιστασιακών συνεργασιών με 
αυταρχικά καθεστώτα·

Or. en

Τροπολογία 62
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εμμένει στο γεγονός ότι η απάντηση 
στην κρίση πρέπει να περιλαμβάνει 

2. εμμένει στο γεγονός ότι οι μέχρι τώρα 
εφαρμοσθείσες πολιτικές όχι μόνο δεν 



AM\922223EL.doc 35/72 PE502.039v01-00

EL

διεθνώς συντονισμένη πολυμερή 
συνεργασία τόσο σε περιφερειακό όσο και 
σε διαπεριφερειακό επίπεδο, με επίκεντρο 
την έντονη προσέγγιση που θα βασίζεται 
στα ανθρώπινα δικαιώματα·

έδωσαν μιαν απάντηση στην κρίση αλλά 
και προκάλεσαν σοβαρή επιδείνωση της 
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 
στις ενδιαφερόμενες χώρες· ανησυχεί 
ιδιαίτερα από τους κινδύνους εκδήλωσης 
ανθρωπιστικής κρίσης, ακόμη και σε 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων η Ελλάδα, και από τις πολιτικές 
επιπτώσεις που συνεπιφέρουν άνοδο των 
εξτρεμισμών και των κινημάτων τύπου 
εξέγερσης πεινασμένων· 
επανεπιβεβαιώνει ότι για να εξέλθουμε 
από την κρίση οφείλουμε οπωσδήποτε να 
μεταβάλουμε πολιτική σε επίπεδο 
κυβερνήσεων και σε επίπεδο ευρωπαϊκής 
και διεθνούς συνεργασίας, υιοθετώντας 
κατευθύνσεις που θα αποφασισθούν από 
τους λαούς και υπέρ των λαών·

Or. fr

Τροπολογία 63
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει το καθήκον των 
κυβερνήσεων να σέβονται, να 
προασπίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στο διεθνές δίκαιο περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις 
κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την 
κατάργηση των διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους· εκφράζει τη λύπη 
του για το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της 
νομικής αναγνώρισης και της πολιτικής 
επιβολής των δικαιωμάτων αυτών·

3. υπενθυμίζει το καθήκον των
κυβερνήσεων να σέβονται, να
προασπίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων· ανησυχεί 
συνεπώς έντονα από την κατάσταση 
άκρας αβεβαιότητας που βιώνουν όλο και 
περισσότεροι λαοί και τονίζει την ανάγκη 
διασφάλισης και ενίσχυσης της 
λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας ώστε να διασφαλιστεί το 
αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα πρόσβασης 
των πληθυσμών στους φυσικούς τους 
πόρους, στην εκπαίδευση, στην υγεία, 
στην κοινωνική ασφάλιση, στην 
απασχόληση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
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διαβίωσης· καλεί τις κυβερνήσεις να 
μεριμνήσουν για την κατάργηση των 
διακρίσεων και να διασφαλίσουν αυτά τα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
και για όλες· εκφράζει τη λύπη του για το
υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της νομικής
αναγνώρισης και της πολιτικής επιβολής
των δικαιωμάτων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 64
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει το καθήκον των 
κυβερνήσεων να σέβονται, να 
προασπίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στο διεθνές δίκαιο περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις 
κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την 
κατάργηση των διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους· εκφράζει τη λύπη 
του για το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της 
νομικής αναγνώρισης και της πολιτικής 
επιβολής των δικαιωμάτων αυτών·

3. υπενθυμίζει το καθήκον των 
κυβερνήσεων να σέβονται, να 
προασπίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα , συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών ελευθεριών, ανά πάσα στιγμή, 
όπως αυτά περιλαμβάνονται στο διεθνές 
δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
καλεί τις κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για 
την κατάργηση των διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους· εκφράζει τη λύπη 
του για το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της 
νομικής αναγνώρισης και της πολιτικής 
επιβολής των δικαιωμάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 65
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει το καθήκον των 
κυβερνήσεων να σέβονται, να 
προασπίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στο διεθνές δίκαιο περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις 
κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την 
κατάργηση των διακρίσεων και να 
διασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους· εκφράζει τη λύπη 
του για το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της 
νομικής αναγνώρισης και της πολιτικής 
επιβολής των δικαιωμάτων αυτών·

3. υπενθυμίζει το καθήκον των 
κυβερνήσεων να σέβονται, να 
προασπίζουν και να τηρούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στο διεθνές δίκαιο περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις 
κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την 
κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων και 
να διασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους· εκφράζει τη λύπη 
του για το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της 
νομικής αναγνώρισης και της πολιτικής 
επιβολής των δικαιωμάτων αυτών·

Or. es

Τροπολογία 66
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα 
συμφέροντα των πλέον ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού στο επίκεντρο 
των πολιτικών απαντήσεων, αξιοποιώντας 
το πλαίσιο περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τις κυβερνήσεις να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων στη 
δικαιοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
άτομα που ζουν σε κατάσταση φτώχειας, 
που πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση
των δικαιωμάτων αυτών και των μέσων 
υλοποίησής τους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει 
τη στήριξή της προς το κράτος δικαίου και 
τα προγράμματα μεταρρύθμισης της 
δικαιοσύνης στις χώρες εταίρους·

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα 
συμφέροντα του πληθυσμού στο επίκεντρο 
των πολιτικών απαντήσεων, πράγμα που 
συνεπάγεται την ανάγκη μιας λαϊκής 
ανάμιξης στη διαδικασία λήψης των 
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 
αποφάσεων· καλεί τις κυβερνήσεις να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων στη 
δικαιοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
άτομα που ζουν σε κατάσταση φτώχειας ή 
αβεβαιότητας, και που πρέπει να
ενημερώνονται πλήρως περί των 
δικαιωμάτων αυτών και των μέσων 
υλοποίησής τους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει
τη στήριξή της προς το κράτος δικαίου και
τα προγράμματα μεταρρύθμισης της
δικαιοσύνης στις χώρες εταίρους·
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Or. fr

Τροπολογία 67
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα 
συμφέροντα των πλέον ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού στο επίκεντρο 
των πολιτικών απαντήσεων, αξιοποιώντας 
το πλαίσιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί 
τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ζουν σε 
κατάσταση φτώχειας, που πρέπει να έχουν 
πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων αυτών 
και των μέσων υλοποίησής τους· καλεί την 
ΕΕ να αυξήσει τη στήριξή της προς το 
κράτος δικαίου και τα προγράμματα 
μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στις χώρες 
εταίρους·

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα 
συμφέροντα των πλέον ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού στο επίκεντρο 
των πολιτικών απαντήσεων, αξιοποιώντας 
το πλαίσιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί 
τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ζουν σε 
κατάσταση φτώχειας, που πρέπει να έχουν 
πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων αυτών 
και των μέσων υλοποίησής τους· καλεί την 
ΕΕ να αυξήσει τη στήριξή της προς το 
κράτος δικαίου και τα προγράμματα 
μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στις χώρες 
εταίρους, ώστε να καταστήσει δυνατή μια 
ενεργό κοινωνία των πολιτών ως θεμέλιο 
οποιασδήποτε διεργασίας 
εκδημοκρατισμού·

Or. en

Τροπολογία 68
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα 
συμφέροντα των πλέον ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού στο επίκεντρο 

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα 
συμφέροντα των πλέον ευάλωτων 
τμημάτων του πληθυσμού στο επίκεντρο 
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των πολιτικών απαντήσεων, αξιοποιώντας 
το πλαίσιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί 
τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ζουν σε 
κατάσταση φτώχειας, που πρέπει να έχουν 
πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων αυτών 
και των μέσων υλοποίησής τους· καλεί την 
ΕΕ να αυξήσει τη στήριξή της προς το 
κράτος δικαίου και τα προγράμματα 
μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στις χώρες 
εταίρους·

των πολιτικών απαντήσεων, αξιοποιώντας
το πλαίσιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί 
τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ζουν σε 
κατάσταση φτώχειας, που πρέπει να έχουν 
πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων αυτών 
και των μέσων υλοποίησής τους· καλεί την 
ΕΕ να καταπολεμήσει την ατιμωρησία 
και να αυξήσει τη στήριξή της προς το 
κράτος δικαίου και τα προγράμματα 
μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στις χώρες 
εταίρους·

Or. es

Τροπολογία 69
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
προώθηση των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων και την 
ενίσχυση των προσπαθειών για τη 
διασφάλιση της καθολικής και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στις βασικές 
υπηρεσίες, με ιδιαίτερη εστίαση στις 
φτωχές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
όπως ορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· προσβλέπει αυτό να
αντικατοπτριστεί σε συγκεκριμένα μέτρα, 
όπου συμπεριλαμβάνονται και οι 
στρατηγικές των χωρών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που έχουν εκπονήσει οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ·

5. διαπιστώνει τη δέσμευση της ΕΕ για
την προώθηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων
και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη
διασφάλιση της καθολικής και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας· εκτιμά πως η πρόσβαση 
αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας για τα 
δικαιώματα των φτωχότερων και των πιο 
ευπαθών ομάδων· ελπίζει θερμά ότι η 
δέσμευση αυτή δεν θα αποτελέσει απλώς 
έναν ευσεβή πόθο, κι ότι θα 
αντικατοπτριστεί σε συγκεκριμένα μέτρα, 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
πλαίσιο της συνεργασίας με τις τρίτες 
χώρες, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι 
στρατηγικές των χωρών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που έχουν εκπονήσει οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 70
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιμένει ότι ο Ειδικός Εντεταλμένος της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στην 
προμετωπίδα των πολιτικών 
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
πλέον ευάλωτες ομάδες των κοινωνιών 
των τρίτων χωρών·

6. επιμένει ότι ο Ειδικός Εντεταλμένος της
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει
να διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στην
προμετωπίδα των πολιτικών
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις
πλέον ευάλωτες ομάδες των κοινωνιών
των τρίτων χωρών· τονίζει εκ νέου το 
αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης 
των λαών, και τούτο χωρίς ξένη ανάμιξη· 
διαπιστώνει ότι οι συναφθείσες μεταξύ 
ΕΕ και τρίτων χωρών συμφωνίες, όπως 
και τα μέτρα που επιβλήθηκαν από το 
ΔΝΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
είχαν συχνά ως αποτέλεσμα για τμήματα 
ολόκληρα πληθυσμών να αποστερηθούν 
την πρόσβαση στους δικούς τους 
φυσικούς πόρους καθώς και τα 
οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά τους 
δικαιώματα· επαναλαμβάνει τη βούλησή 
του να αναπτύξει μια νέα μορφή 
συνεργασίας μεταξύ των λαών, που θα 
δίνει έμφαση στην αμοιβαία ανάπτυξη 
και στο σεβασμό των συμφερόντων των 
εμπλεκομένων πληθυσμών·

Or. fr

Τροπολογία 71
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
σταθερής στήριξης στα έργα που 
χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη 
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των μεταναστών και τονίζει τη σημασία 
της προώθησης της εκπαίδευσης σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. τονίζει ότι η υποστήριξη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την 
προαγωγή της δημοκρατίας δεν θα 
πρέπει να υποσκάπτεται από τη μείωση 
του προϋπολιγισμού των σχετικών έργων 
σε αυτή την εποχή της κρίσης· σε αυτό το 
πλαίσιο επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
σταθερής στήριξης στα έργα που 
χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη 
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των μεταναστών και τονίζει τη σημασία 
της προώθησης της εκπαίδευσης σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 72
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
σταθερής στήριξης στα έργα που 
χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη 
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των μεταναστών και τονίζει τη σημασία 
της προώθησης της εκπαίδευσης σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. επισημαίνει την ανάγκη παροχής 
σταθερής στήριξης στα έργα που 
χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη 
Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των μεταναστών και τονίζει τη σημασία 
της προώθησης της εκπαίδευσης σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
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Τροπολογία 73
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
περιλάβει διατάξεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις του 
αντικτύπου των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών προτάσεων, των 
εφαρμοστικών μέτρων και των εμπορικών 
και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν 
σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

9. επισημαίνει ότι οι ρήτρες περί 
δημοκρατίας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των διαφόρων συμφωνιών 
που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
γίνονται σεβαστές· υπενθυμίζει ότι τούτο 
οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε μια 
πολιτική δυο μέτρων και σταθμών, 
πράγμα που δεν μπορεί παρά να 
υποσκάψει την αξιοπιστία της ΕΕ σε ό,τι 
αφορά τη δέσμευσή της υπέρ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας, και 
μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε 
αμφισβήτηση του οικουμενικού 
χαρακτήρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·  ζητεί τη συστηματική 
ενσωμάτωση ρητρών για τη δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον 
απόλυτο σεβασμό τους· τονίζει ότι, για να 
τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στο 
θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
ΕΕ θα πρέπει να περιλάβει διατάξεις περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εκτιμήσεις
του αντικτύπου των νομοθετικών και μη
νομοθετικών προτάσεων, των
εφαρμοστικών μέτρων και των εμπορικών
και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν
σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό αντίκτυπο· εκτιμά ότι οι 
ρήτρες περί δημοκρατίας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να 
πλαισιώνονται από έναν λειτουργικό 
μηχανισμό εφαρμογής· θεωρεί 
αναγκαίους, ως θεμελιώδες 
χαρακτηριστικό κάθε συμφωνίας, τους 
μηχανισμούς προκαταρκτικού ελέγχου 
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που θα ενεργοποιούνται πριν από τη 
σύναψη μιας συμφωνίας-πλαίσιο και από 
τους οποίους θα εξαρτάται η σύναψή της, 
καθώς και τους μηχανισμούς 
μεταγενέστερου ελέγχου που θα 
επιτρέπουν τη διαπίστωση τυχόν 
παραβιάσεων των εν λόγω ρητρών· ζητεί 
να εφαρμόζονται όλες οι συνέπειες που θα 
προκύπτουν από τους μηχανισμούς 
αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της 
αναστολής των σχετικών συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 74
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν 
τις διμερείς και πολυμερείς υποχρεώσεις 
τους στον τομέα της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας στο ύψος του 0,7% 
του ΑΕΠ, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική αξιοποίηση της 
αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να 
εγγυηθούν τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
κονδυλίων·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν 
τις διμερείς και πολυμερείς υποχρεώσεις 
τους στον τομέα της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας στο ύψος του 0,7% 
του ΑΕΠ, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματική αξιοποίηση της 
αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου να 
εγγυηθούν τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
κονδυλίων και τη λογική συνοχή των 
πολιτικών σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 75
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής και του 
συντονισμού της πολιτικής προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της 
φτώχειας και της αύξηση της επίδρασης 
της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής, της 
βούλησης και του συντονισμού της
πολιτικής προκειμένου να επιτευχθούν οι 
Στόχοι της Χιλιετίας, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την εξάλειψη της φτώχειας, όπως τονίζει 
και τη σημασία του να διασφαλιστεί μια 
εκπαίδευση για όλους, να προαχθεί η 
ισότητα των φύλων, να βελτιωθεί η 
πρόσβαση στην υγεία, να διαφυλαχθεί το 
περιβάλλον και να δημιουργηθούν 
διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την 
αμοιβαία ανάπτυξη· επισημαίνει ότι για 
την επίτευξη αυτών των στόχων 
απαιτούνται πραγματικές επενδύσεις εκ 
μέρους της ΕΕ τη στιγμή που δυστυχώς 
διαπιστώνονται μεγάλες καθυστερήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 76
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής και του 
συντονισμού της πολιτικής προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της 
φτώχειας και της αύξηση της επίδρασης 
της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής και του 
συντονισμού της πολιτικής προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της 
φτώχειας και της αύξηση της επίδρασης 
της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά το Πακιστάν·

Or. en

Τροπολογία 77
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής και του 
συντονισμού της πολιτικής προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της 
φτώχειας και της αύξηση της επίδρασης 
της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής και του 
συντονισμού της πολιτικής προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της 
φτώχειας και της αύξηση της αξιοπιστίας 
και της επίδρασης της εξωτερικής 
βοήθειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 78
Ana Gomes, David Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των 
προϋπολογισμών των χωρών εταίρων 
πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη διακυβέρνηση στις εν λόγω χώρες·

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των
προϋπολογισμών των χωρών εταίρων και 
όλες οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να 
συνδεθούν πιο στενά με την κατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 
διακυβέρνηση στις εν λόγω χώρες· εκτιμά 
πως οι χορηγοί βοήθειας και οι δανειστές 
θα πρέπει βασικά να αντιδρούν με 
συντονισμένο τρόπο στις 
καταγγελλόμενες περιπτώσεις απάτης και 
διαφθοράς και να προωθούν στις χώρες 
αυτές μεταρρυθμίσεις προς την 
κατεύθυνση της χρηστής διακυβέρνησης 
και της διαφάνειας· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να διενεργούν συστηματικές 
αξιολογήσεις κινδύνων σχετικά με την 
εκτεταμένη διαφθορά στις χώρες 
εταίρους η οποία είναι ικανή να 
υπονομεύσει τους επιδιωκόμενους 
στόχους των αναπτυξιακών και 
ανθρωπιστικών προγραμμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 79
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των 
προϋπολογισμών των χωρών εταίρων 
πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη διακυβέρνηση στις εν λόγω χώρες·

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των 
προϋπολογισμών των χωρών εταίρων 
πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στις εν λόγω χώρες,
όμως ότι η στήριξη αυτή πρέπει να 
προσφέρεται με πλήρη σεβασμό του 
δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών και 
του δικαιώματός τους να επιλέγουν τις 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
κατευθύνσεις τους·

Or. fr

Τροπολογία 80
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των 
προϋπολογισμών των χωρών εταίρων 
πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη διακυβέρνηση στις εν λόγω χώρες·

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των 
προϋπολογισμών των χωρών εταίρων 
πρέπει να συνδεθεί πιο στενά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη διακυβέρνηση στις εν λόγω χώρες, 
και ιδίως στο Πακιστάν·

Or. en

Τροπολογία 81
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να χαράξουν οικονομικές πολιτικές που να 
προάγουν τη βιώσιμη μεγέθυνση και 
ανάπτυξη, που να δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, να φέρνουν τις ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες στην προμετωπίδα των 
πολιτικών απαντήσεων και να εδράζουν 
την ανάπτυξη σε υγιές δημοσιονομικό 
σύστημα, που είναι απαραίτητο για την 
κινητοποίηση των εγχώριων αγορών με πιο 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο·

14. ζητεί από όλες τις χώρες να 
μεταβάλουν ριζικά πολιτική και να 
εγκρίνουν πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές κατευθύνσεις που να 
προάγουν τη βιώσιμη μεγέθυνση και 
ανάπτυξη, που να δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, να φέρνουν τις ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες στην προμετωπίδα των 
πολιτικών απαντήσεων και να εδράζουν 
την ανάπτυξη σε υγιές δημοσιονομικό 
σύστημα, που είναι απαραίτητο για την 
κινητοποίηση των εγχώριων αγορών με πιο 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο·

Or. fr

Τροπολογία 82
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
χαράξουν οικονομικές πολιτικές που να 
προάγουν τη βιώσιμη μεγέθυνση και 
ανάπτυξη, που να δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, να φέρνουν τις ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες στην προμετωπίδα των 
πολιτικών απαντήσεων και να εδράζουν 
την ανάπτυξη σε υγιές δημοσιονομικό 
σύστημα, που είναι απαραίτητο για την 
κινητοποίηση των εγχώριων αγορών με πιο 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο·

14. ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
χαράξουν οικονομικές πολιτικές που να 
προάγουν τη βιώσιμη μεγέθυνση και 
ανάπτυξη, που να δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, να φέρνουν τις ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες στην προμετωπίδα των 
πολιτικών απαντήσεων και να εδράζουν 
την ανάπτυξη σε υγιές δημοσιονομικό 
σύστημα, που θα εξαλείψει τη φοροαπάτη 
και που είναι απαραίτητο για την 
κινητοποίηση των εγχώριων αγορών με πιο 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο·

Or. es

Τροπολογία 83
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες 
χώρες να εκμεταλλευθούν τις εμπορικές 
προτιμήσεις που παρέχει η ΕΕ στο 
πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για να προωθήσουν 
την οικονομία τους και να βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητά τους· υπενθυμίζει 
την υποχρέωσή τους να κυρώσουν και να 
εφαρμόσουν τις 27 κομβικές διεθνείς 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
αναπτυσσομένων χωρών να κυρώσουν και 
να εφαρμόσουν τις 27 κομβικές διεθνείς 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 84
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να εκμεταλλευθούν τις εμπορικές 
προτιμήσεις που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο 
του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για να προωθήσουν 
την οικονομία τους και να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους· υπενθυμίζει την 
υποχρέωσή τους να κυρώσουν και να 
εφαρμόσουν τις 27 κομβικές διεθνείς 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να εκμεταλλευθούν τις εμπορικές 
προτιμήσεις που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο 
του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για να προωθήσουν 
την οικονομία τους, να διαφοροποιήσουν 
τις εξαγωγές τους και να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους· υπενθυμίζει την 
υποχρέωσή τους, στο πλαίσιο του ΣΓΠ+,
να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις 27 
κομβικές διεθνείς συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 85
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να εκμεταλλευθούν τις εμπορικές 
προτιμήσεις που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο 
του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για να προωθήσουν 
την οικονομία τους και να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους· υπενθυμίζει την 
υποχρέωσή τους να κυρώσουν και να 
εφαρμόσουν τις 27 κομβικές διεθνείς 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να χρησιμοποιήσουν τις εμπορικές 
προτιμήσεις που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο 
του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για να προωθήσουν 
την οικονομία τους και να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους· υπενθυμίζει την 
υποχρέωσή τους να κυρώσουν και να 
εφαρμόσουν τις 27 κομβικές διεθνείς 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 86
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί να δημιουργηθεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής που θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή των ρητρών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς 
και διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει η
ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·

17. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού ελέγχου που θα εποπτεύει την
εφαρμογή των ρητρών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις διμερείς και 
περιφερειακές συμφωνίες "νέας γενιάς"
της ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 87
Leonidas Donskis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί να δημιουργηθεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής που θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή των ρητρών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς 
και διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει η 
ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·

17. ζητεί να δημιουργηθεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής που θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή των ρητρών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς 
και διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει η 
ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών· διαπιστώνει με ανησυχία ότι 
οι τρέχουσες ρήτρες των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που 
αφορούν την εποπτεία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν είναι ευκρινώς 
διατυπωμένες ή επαρκώς φιλόδοξες· 
καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια αυστηρή 
στάση διαπνεόμενη από αρχές, χάρη στην 
οποία θα απαιτεί από τις χώρες εταίρους 
να σέβονται τις περί θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ρήτρες των 
διεθνών συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 88
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί να δημιουργηθεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής που θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή των ρητρών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς 
και διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει η 
ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

17. ζητεί να δημιουργηθεί ειδικός 
μηχανισμός επιβολής που θα 
παρακολουθεί την εφαρμογή των ρητρών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς 
και διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει η 
ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·

στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών· ζητεί να υπολογίζονται 
πραγματικά οι ρήτρες αυτές ως 
αναπόσπαστο στοιχείο των συμφωνιών 
και θεωρεί λυπηρό που ο μη 
συνυπολογισμός τους οδήγησε 
ενδεχομένως σε παραβιάσεις κυρίως των 
θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων και σε φτωχοποίηση των 
ενδιαφερομένων πληθυσμών καθώς και 
σε ιδιοποίηση των φυσικών πόρων, 
κυρίως από διεθνικές επιχειρήσεις·
εκτιμά ότι, πέρα από αυτές τις ρήτρες, 
είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν και νέες 
συνεργασίες που θα επιτρέπουν την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών ανάλογα με τις ανάγκες 
των πληθυσμών·

Or. fr

Τροπολογία 89
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τις κυβερνήσεις να σεβαστούν τις 
υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών όσον 
αφορά την χρηστή επιστασία των 
φυσικών πόρων·

20. εκτιμά ότι οι φυσικοί πόροι είναι 
απαραίτητοι για τη ζωή και προσφέρουν 
συλλογικά οφέλη, χάρη στα οποία θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κοινά 
αγαθά της ανθρωπότητας· διαπιστώνει 
εντούτοις ότι πολλοί τοπικοί πληθυσμοί 
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε 
αυτούς τους πόρους· κατά συνέπεια, 
υπογραμμίζει τη σημασία του 
καθορισμού εργαλείων για τη μέτρηση 
των ανισοτήτων πρόσβασης σε πόρους
προερχόμενους από τη φύση· χαιρετίζει 
την έγκριση εκ μέρους της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 28 Ιουλίου 
2010 του ψηφίσματος για την 
αναγνώριση του θεμελιώδους 
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δικαιώματος στο νερό και την 
αποχέτευση· ζητεί να θέσουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σε 
εφαρμογή τις συστάσεις του εν λόγω 
ψηφίσματος και να παράσχουν 
οικονομικούς πόρους, ιδιαίτερα υπέρ των 
αναπτυσσομένων χωρών· καλεί τις 
κυβερνήσεις να σεβαστούν τις 
υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών όσον 
αφορά τον έλεγχο αυτών των φυσικών 
πόρων και την πρόσβαση σε αυτούς·

Or. fr

Τροπολογία 90
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) διαπιστώνει ότι σημαντικός αριθμός 
ατόμων αλλά και πολιτιστικών 
μειονοτήτων δεν διαθέτουν ή στερήθηκαν 
την πρόσβαση σε ορισμένους φυσικούς 
πόρους λόγω της ιδιοποίησής τους από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οντότητες που 
είναι σε θέση να έχουν την υποστήριξη 
των πολιτικών αρχών των συγκεκριμένων 
κρατών· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή 
έχει κυρίως ως συνέπεια την έλλειψη 
τροφίμων λόγω της εκδίωξης των 
χωρικών, της αύξησης των τιμών των 
ειδών διατροφής και της αύξησης της 
τιμής βασικών προϊόντων όπως το νερό· 
ζητεί, συνεπώς, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από τα κράτη μέλη να λάβουν
τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό
της ιδιοποίησης των φυσικών πόρων, 
ιδίως της γης, από ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, και να προωθήσουν
προτάσεις στο πλαίσιο διεθνών και
περιφερειακών φορέων και διασκέψεων
(Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΗΕΕΑ, 
ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, κ.λπ.), με σκοπό την
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αναγνώριση των παγκόσμιων δημόσιων
αγαθών και την υπαγωγή τους σε ειδική
σύμβαση του ΟΗΕ·

Or. fr

Τροπολογία 91
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν τις 
ακραίες καταστάσεις όσον αφορά την 
ανισότητα των εισοδημάτων και να 
θεσπίσουν μέτρα που θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε αυτούς που επί του 
παρόντος ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους και να ζήσουν σε 
συνθήκες αξιοπρέπειας·

21. ζητεί από τις κυβερνήσεις να λάβουν
όλα τα αναγκαία μέτρα -
συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης 
ενός ελάχιστου μισθού, ενός μέγιστου 
μισθού, μιας πραγματικής κατανομής του 
πλούτου, των καρπών και των μέσων 
παραγωγής - για να περιορίσουν τις
ακραίες καταστάσεις όσον αφορά την
ανισότητα των εισοδημάτων και να
θεσπίσουν μέτρα που θα δώσουν τη
δυνατότητα σε αυτούς που επί του
παρόντος ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας, 
φτώχειας, υποταγής ή εκμετάλλευσης να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους 
και να ζήσουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας·

Or. fr

Τροπολογία 92
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν τις 
ακραίες καταστάσεις όσον αφορά την 
ανισότητα των εισοδημάτων και να 

21. καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν τις 
ακραίες καταστάσεις όσον αφορά την 
ανισότητα των εισοδημάτων και να 
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θεσπίσουν μέτρα που θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε αυτούς που επί του 
παρόντος ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους και να ζήσουν σε 
συνθήκες αξιοπρέπειας·

θεσπίσουν μέτρα που θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε αυτούς που επί του 
παρόντος ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους και να ζήσουν σε 
συνθήκες αξιοπρέπειας, ιδιαίτερα στο 
Πακιστάν·

Or. en

Τροπολογία 93
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί τις κυβερνήσεις στις 
αναπτυσσόμενες χώρες να εκπονήσουν 
σχέδιο κοινωνικής προστασίας, επειδή 
αυτά έχουν ζωτική σημασία για την 
προστασία των πλέον ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και την οικοδόμηση 
προσαρμοστικότητας έναντι των
οικονομικών και περιβαλλοντικών σοκ και 
έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν επένδυση 
και όχι κόστος για την κοινωνία, όπως 
φάνηκε και από τα προγράμματα 
κοινωνικής πρόνοιας, κατά το πρότυπο του 
bolsa familia της Βραζιλίας, ή τα 
προγράμματα δημοσίων έργων με βάση τη 
ζήτηση κατά το πρότυπο του εθνικού 
προγράμματος εγγυήσεων για την 
αγροτική απασχόληση της Ινδίας 
(NREGS)· επισημαίνει ότι η επιτυχία των 
εν λόγω προγραμμάτων μεταφοράς 
ρευστότητας εξαρτάται εν πολλοίς από 
διάφορους λόγους όπως η σχολική φοίτηση 
και παρακολούθηση, καθώς και ζητήματα 
υγείας, κυρίως όσον αφορά τον 
εμβολιασμό των παιδιών·

22. καλεί τις κυβερνήσεις στις
αναπτυσσόμενες χώρες και στα κράτη 
μέλη να οικοδομήσουν, να ενισχύσουν και 
να κατοχυρώσουν μια πραγματική 
κοινωνική ασφάλιση και δομές 
προστασίας που θα περιλαμβάνουν την 
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και 
την επιστροφή των σχετικών δαπανών, 
ένα σύστημα επιδομάτων σε περίπτωση 
απώλειας της εργασίας, και ένα σύστημα 
αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης προσιτό 
σε όλους, πράγματα  που αναγνωρίζεται 
ότι συνιστούν θεμελιώδη και ζωτικής 
σημασίας δικαιώματα για την προστασία 
του συνόλου του πληθυσμού και την 
υπέρβαση των οικονομικών σοκ και έχει 
αποδειχθεί ότι αποτελούν επένδυση και όχι 
κόστος για την κοινωνία, όπως φάνηκε και 
από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, 
κατά το πρότυπο του bolsa familia της 
Βραζιλίας, ή τα προγράμματα δημοσίων 
έργων με βάση τη ζήτηση κατά το πρότυπο 
του εθνικού προγράμματος εγγυήσεων για 
την αγροτική απασχόληση της Ινδίας 
(NREGS)· επισημαίνει ότι η επιτυχία των
εν λόγω προγραμμάτων μεταφοράς
ρευστότητας εξαρτάται εν πολλοίς από
διάφορους λόγους όπως η σχολική φοίτηση
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και παρακολούθηση, καθώς και ζητήματα
υγείας, κυρίως όσον αφορά τον
εμβολιασμό των παιδιών·

Or. fr

Τροπολογία 94
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη 
γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες 
αποτελεί σημαντικό επιταχυντή για την 
καταπολέμηση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας και την ενίσχυση της 
συνολικής ανάπτυξης· καλεί τις 
κυβερνήσεις να στηρίξουν υπεύθυνες 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και τους 
μικρής κλίμακας παραγωγούς τροφίμων, 
ιδίως των γυναικών και των αγροτικών 
συνεταιρισμών, που είναι οι πιο 
αποτελεσματικοί για τη μείωση της 
ακραίας φτώχειας, αυξάνοντας τις 
αποδόσεις στον τομέα της εργασίας και 
δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για 
τους φτωχούς· τονίζει τη σημασία των 
επενδύσεων σε αγροτική υποδομή που 
περιορίζει το κόστος συναλλαγής και 
παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα 
να αποκτούν πρόσβαση σε αγορές και να 
αποκτούν μεγαλύτερο εισόδημα·

24. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη 
γεωργία για μια πραγματική επισιτιστική 
εθνική κυριαρχία, για την πρόσβαση στη 
γη και εναντίον της ιδιοποίησης της γης 
στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί 
σημαντικό επιταχυντή για την 
καταπολέμηση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας και την ενίσχυση της 
συνολικής ανάπτυξης· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
φροντίσουν ώστε οι επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στις εθνικές νομοθεσίες ή στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην 
αποδεσμεύουν τον εαυτό τους από την 
υποχρέωση σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των κοινωνικών, 
υγειονομικών και περιβαλλοντικών
προτύπων που επιβάλλεται να τηρούν 
όταν εγκαθίστανται ή ασκούν
δραστηριότητες σε τρίτο κράτος·

Or. fr

Τροπολογία 95
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη 
γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες 
αποτελεί σημαντικό επιταχυντή για την 
καταπολέμηση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας και την ενίσχυση της 
συνολικής ανάπτυξης· καλεί τις 
κυβερνήσεις να στηρίξουν υπεύθυνες 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και τους 
μικρής κλίμακας παραγωγούς τροφίμων, 
ιδίως των γυναικών και των αγροτικών 
συνεταιρισμών, που είναι οι πιο 
αποτελεσματικοί για τη μείωση της 
ακραίας φτώχειας, αυξάνοντας τις 
αποδόσεις στον τομέα της εργασίας και 
δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για 
τους φτωχούς· τονίζει τη σημασία των 
επενδύσεων σε αγροτική υποδομή που 
περιορίζει το κόστος συναλλαγής και 
παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα να 
αποκτούν πρόσβαση σε αγορές και να 
αποκτούν μεγαλύτερο εισόδημα·

24. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη 
γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες 
αποτελεί σημαντικό επιταχυντή για την 
καταπολέμηση της επισιτιστικής 
ανασφάλειας και την ενίσχυση της 
συνολικής ανάπτυξης· καλεί τις 
κυβερνήσεις να στηρίξουν υπεύθυνες 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και τους 
μικρής κλίμακας παραγωγούς τροφίμων, 
ιδίως των γυναικών και των αγροτικών 
συνεταιρισμών, που είναι οι πιο 
αποτελεσματικοί για τη μείωση της 
ακραίας φτώχειας, αυξάνοντας τις 
αποδόσεις στον τομέα της εργασίας· 
τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε 
αγροτική υποδομή που περιορίζει το 
κόστος συναλλαγής και παρέχει στους 
γεωργούς τη δυνατότητα να αποκτούν 
πρόσβαση σε αγορές και να αποκτούν 
μεγαλύτερο εισόδημα·

Or. fr

Τροπολογία 96
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. καλεί τις κυβερνήσεις να εμποδίζουν 
τους εγχώριους και διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς κερδοσκόπους που 
επενδύουν σε γη να επηρεάζουν αρνητικά 
τους μικρής κλίμακας γεωργούς και 
τοπικούς παραγωγούς προκαλώντας 
μετακινήσεις, περιβαλλοντικά 
προβλήματα και επισιτιστική και 
εισοδηματική ανασφάλεια· υπενθυμίζει 
επ΄αυτού ότι η εξασφαλισμένη 
απασχόληση και διατροφή είναι 
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προϋποθέσεις για το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον 
εκδημοκρατισμό και κάθε πολιτική 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 97
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις και 
στον ιδιωτικό τομέα ομοίως ότι πρέπει να 
σέβονται τις άτυπες και παραδοσιακές 
μορφές γαιοκτησίας και τα δικαιώματα 
γαιοχρησίας· τονίζει ότι ειδικά οι 
ευπαθείς ομάδες όπως οι αυτόχθονες λαοί 
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας, 
δεδομένου ότι η γη είναι συχνά ο 
μοναδικός φυσικός πόρος από τον οποίο 
μπορούν να αντλήσουν τα μέσα 
επιβίωσής τους·

Or. en

Τροπολογία 98
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τις κυβερνήσεις να μη 
περικόψουν ή να περιορίσουν τις 
επιδοτήσεις των ειδών διατροφής, καθόσον 
οι επιδοτήσεις αυτές μπορούν να 
περιορίσουν την εξάπλωση της πείνας και 
να βελτιώσουν τη διατροφή των 
δικαιούχων νοικοκυριών·

25. καλεί τις κυβερνήσεις να μη
περικόψουν ή να περιορίσουν, αλλά ακόμη 
και να αυξήσουν, τις επιδοτήσεις των 
ειδών διατροφής, καθόσον οι επιδοτήσεις 
αυτές μπορούν να περιορίσουν την 
εξάπλωση της πείνας, να βελτιώσουν τη 
διατροφή των δικαιούχων νοικοκυριών και 
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να σώσουν πολλές ζωές·

Or. fr

Τροπολογία 99
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην 
αγορά βασικών προϊόντων, ώστε να 
αποτρέπεται η αστάθεια στις τιμές των 
γεωργικών πρώτων υλών λόγω της 
υπερβολικής κερδοσκοπίας, και τονίζει 
την ανάγκη για μεγαλύτερη διεθνή 
προσοχή και ενισχυμένη συνεργασία σε 
αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 100
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις ότι οι 
πολιτικές για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να εστιάζουν όχι μόνο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στη
διασφάλιση ενός επιπέδου εισοδήματος και 
συνθηκών εργασίας που θα αντιστοιχούν 
σε επαρκές επίπεδο διαβίωσης·

26. ανησυχεί ιδιαίτερα από την εκτίναξη 
της ανεργίας και του βαθμού 
ανασφάλειας στους νέους, ακόμη και 
τους πτυχιούχους· υπενθυμίζει στις 
κυβερνήσεις ότι οφείλουν να εγγυηθούν τη
δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και να 
μεριμνούν για τη διασφάλιση ενός μισθού, 
μιας ασφάλισης και αξιοπρεπών
συνθηκών εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 101
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. τονίζει ότι τα γεγονότα της
"Αραβικής Άνοιξης" έφεραν στο φως 
ορισμένες αδυναμίες της ευρωπαϊκής 
πολιτικής έναντι των χωρών της 
περιοχής, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά 
την κατάσταση των νέων, που 
αντιμετωπίζουν μαζική ανεργία και 
απουσία προοπτικών στις χώρες τους·
καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει καλύτερα 
τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης στις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων 
λαμβάνοντας υπόψη της τις εκθέσεις από 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 102
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την υποστήριξή του στην 
γενική καθιέρωση ενός φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο 
οποίος μπορεί να αποτελέσει καινοτόμο 
μηχανισμό χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, συμβάλλοντας, σε τελική 
ανάλυση, στην οικουμενική εκπλήρωση 
των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει όλα τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την πρόταση που έχει 
υποβληθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για καθιέρωση φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

διαγράφεται
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Τροπολογία 103
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την υποστήριξή του στην 
γενική καθιέρωση ενός φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο 
οποίος μπορεί να αποτελέσει καινοτόμο 
μηχανισμό χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, συμβάλλοντας, σε τελική 
ανάλυση, στην οικουμενική εκπλήρωση 
των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων· παροτρύνει όλα τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την πρόταση που έχει 
υποβληθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για καθιέρωση φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 104
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι έχει εξαιρετική σημασία 
να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές δεξιότητες 
και οι πολιτικές κατάρτισης, όπου 
περιλαμβάνονται και οι μαθητείες και η 
επαγγελματική κατάρτιση, που 
προβλέπουν στήριξη για την επιτυχή 
μετάβαση από το σχολείο στην αγορά 
εργασίας·

28. πιστεύει ότι έχει εξαιρετική σημασία
να κατοχυρωθεί η εξασφαλισμένη 
απασχόληση και κατάρτιση, ώστε να 
μπορούν όλοι να ζουν ανάμεσα σε μια 
σταθερή και καλά αμοιβόμενη θέση 
εργασίας και σε φάσεις κατάρτισης που
θα επιτρέπουν την κινητικότητα και την 
χειραφέτηση του καθενός· τονίζει τον 
πρωταρχικό ρόλο του κράτους στην 
επιδίωξη αυτού του στόχου·
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Τροπολογία 105
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι έχει εξαιρετική σημασία 
να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές δεξιότητες 
και οι πολιτικές κατάρτισης, όπου 
περιλαμβάνονται και οι μαθητείες και η 
επαγγελματική κατάρτιση, που 
προβλέπουν στήριξη για την επιτυχή 
μετάβαση από το σχολείο στην αγορά 
εργασίας·

28. πιστεύει ότι έχει εξαιρετική σημασία
να ενισχυθούν οι πολιτικές για την 
κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων,
όπου περιλαμβάνονται η άτυπη 
εκπαίδευση και οι μαθητείες και η 
επαγγελματική κατάρτιση, που 
προσφέρουν στήριξη για την επιτυχή 
μετάβαση από το σχολείο στην αγορά 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 106
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) υπογραμμίζει ότι ο ορισμός της 
δουλείας που διατυπώθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη αντιστοιχεί στο καθεστώς 
ή την κατάσταση ενός ατόμου επί του 
οποίου ασκούνται όλες ή ορισμένες από 
τις πτυχές του δικαιώματος ιδιοκτησίας·
θεωρεί λυπηρό που συνεχίζουν να 
υπάρχουν σύγχρονες μορφές δουλείας και 
με θύματα πολλούς υπηκόους τρίτων 
χωρών, ακόμη κι εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί επομένως από την 
Επιτροπή να ακολουθήσει μια πολύ πιο 
αυστηρή πολιτική στο θέμα αυτό και 
ιδίως σε ό,τι αφορά το οικιακό 
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προσωπικό, που αποτελεί την κοινωνικο-
επαγγελματική κατηγορία που πλήττεται
σοβαρότερα από αυτές τις μορφές 
δουλείας·

Or. fr

Τροπολογία 107
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκτιμά πως οι αναπτυσσόμενες 
χώρες θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή 
καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης 
της οικονομικής πολιτικής· προτρέπει τις 
εν λόγω χώρες να αναπτύξουν 
δημοσιονομικούς μηχανισμούς 
συνδεδεμένους με τους φυσικούς τους 
πόρους·

Or. fr

Τροπολογία 108
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί τόσο τις κυβερνήσεις των χωρών 
με υψηλούς δείκτες παιδικής εργασίας και, 
αφετέρου, τους διεθνείς χρηματοδότες, να 
προωθήσουν προληπτικά μέτρα, όπως η 
διεύρυνση της πρόσβασης στο σχολείο, η 
βελτίωση της ποιότητας των σχολείων και 
η μείωση του σχολικού κόστους, 
προκειμένου να μειωθούν οι δείκτες 
φτώχειας και να ενθαρρυνθεί η οικονομική 
ανάπτυξη·

29. καλεί τόσο τις κυβερνήσεις των χωρών 
με υψηλούς δείκτες παιδικής εργασίας και, 
αφετέρου, τους διεθνείς χρηματοδότες, να 
προωθήσουν προληπτικά μέτρα, όπως η 
υποχρεωτική, δωρεάν και καθολική 
πρόσβαση στο σχολείο, η βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας, προκειμένου 
να μειωθούν οι δείκτες φτώχειας και να 
τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση·
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Τροπολογία 109
Jean Roatta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. ζητεί να βελτιωθεί στις 
αναπτυσσόμενες χώρες η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
ώστε να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία 
και να προωθηθούν πολιτικές υπέρ της 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 110
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
εμπλακούν περισσότερο στον κοινωνικό 
διάλογο και τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων· τονίζει και πάλι το γεγονός 
ότι η εκπαίδευση των γυναικών και η 
παραχώρηση αρμοδιοτήτων έχουν ζωτική 
σημασία προκειμένου οι γυναίκες να 
αποκτήσουν, μεταξύ άλλων, ίσα 
δικαιώματα στη χρήση των πόρων του 
νοικοκυριού·

33. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
εμπλακούν περισσότερο στον κοινωνικό 
διάλογο και τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων· τονίζει και πάλι το γεγονός 
ότι η εκπαίδευση των γυναικών και η 
χειραφέτησή τους έχουν ζωτική σημασία·

Or. en

Τροπολογία 111
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να 
εμπλακούν περισσότερο στον κοινωνικό 
διάλογο και τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων· τονίζει και πάλι το γεγονός 
ότι η εκπαίδευση των γυναικών και η 
παραχώρηση αρμοδιοτήτων έχουν ζωτική 
σημασία προκειμένου οι γυναίκες να 
αποκτήσουν, μεταξύ άλλων, ίσα 
δικαιώματα στη χρήση των πόρων του 
νοικοκυριού·

33. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να
εμπλακούν περισσότερο στον κοινωνικό
διάλογο και τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων· τονίζει και πάλι το γεγονός 
ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών και των 
γυναικών και η χειραφέτησή τους έχουν 
ζωτική σημασία προκειμένου να 
αποκτήσουν, μεταξύ άλλων, ίσα 
δικαιώματα στη χρήση των πόρων του 
νοικοκυριού·

Or. es

Τροπολογία 112
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν επί 
τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, ιδίως σε 
εποχές οικονομικής ύφεσης, όμως η 
μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία που 
σχετίζεται με διακρίσεις λόγω ηλικίας, η 
εισοδηματική ανασφάλεια και η προσιτή 
υγειονομική περίθαλψη· καλεί τις 
κυβερνήσεις να θεσπίσουν νέους 
καινοτόμους μηχανισμούς ευέλικτης 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, 
όπως η παροχή δικαιώματος κοινωνικής 
σύνταξης στους ηλικιωμένους με 
ταυτόχρονη δυνατότητα για μερική 
απασχόληση·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 113
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν επί 
τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως σε εποχές οικονομικής 
ύφεσης, όμως η μακροχρόνια ανεργία, η 
ανεργία που σχετίζεται με διακρίσεις 
λόγω ηλικίας, η εισοδηματική ανασφάλεια 
και η προσιτή υγειονομική περίθαλψη·
καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν νέους 
καινοτόμους μηχανισμούς ευέλικτης
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, 
όπως η παροχή δικαιώματος κοινωνικής 
σύνταξης στους ηλικιωμένους με 
ταυτόχρονη δυνατότητα για μερική 
απασχόληση·

34. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν επί
τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι
ηλικιωμένοι, ιδίως σε εποχές οικονομικής
κρίσης, όπως είναι η κατάργηση των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων ή οι 
περικοπές σε αυτά, η εισοδηματική 
ανασφάλεια και ο αποκλεισμός από την 
ιατρική περίθαλψη και από την κοινωνική 
ασφάλιση· καλεί τις κυβερνήσεις να 
κατοχυρώσουν αυτά τα πλέον θεμελιώδη 
δικαιώματα και την καταβολή 
αξιοπρεπών συντάξεων, εγγυημένων από 
ένα σύστημα εθνικής αλληλεγγύης· 
καταδικάζει απερίφραστα τις πολιτικές 
"επαναπασχόλησης" που επιδιώκουν να 
αντιμετωπίσουν την επιδεινούμενη 
φτώχεια αυτής της πληθυσμιακής 
ομάδας προωθώντας για παράδειγμα την 
μερική απασχόληση των ηλικιωμένων·

Or. fr

Τροπολογία 114
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν επί 
τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως σε εποχές οικονομικής 
ύφεσης, όμως η μακροχρόνια ανεργία, η 

34. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν επί 
τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ηλικιωμένοι, ιδίως σε εποχές οικονομικής 
ύφεσης, όμως η μακροχρόνια ανεργία, η 
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ανεργία που σχετίζεται με διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, η εισοδηματική ανασφάλεια και η 
προσιτή υγειονομική περίθαλψη· καλεί τις 
κυβερνήσεις να θεσπίσουν νέους 
καινοτόμους μηχανισμούς ευέλικτης 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, 
όπως η παροχή δικαιώματος κοινωνικής 
σύνταξης στους ηλικιωμένους με 
ταυτόχρονη δυνατότητα για μερική 
απασχόληση·

ανεργία που σχετίζεται με διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, η εισοδηματική ανασφάλεια και η 
προσιτή υγειονομική περίθαλψη· καλεί τις 
κυβερνήσεις να θεσπίσουν νέους 
καινοτόμους μηχανισμούς ευέλικτης 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, 
όπως η παροχή δικαιώματος κοινωνικής 
σύνταξης στους ηλικιωμένους με 
ταυτόχρονη δυνατότητα για μερική 
απασχόληση, προγράμματα 
επανακατάρτισης ή φορολογικά μέτρα ως 
κίνητρα για την απασχόληση 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 115
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34a. ζητεί να προστατευθούν οι 
μειονοτικές ομάδες στις τρίτες χώρες 
ώστε να ενισχυθεί ο αγώνας κατά των 
διακρίσεων και να διασφαλιστεί η 
προαγωγή της ιδιαίτερης ταυτότητάς 
τους και η συμμετοχή τους στον πολιτικό 
βίο·

Or. en

Τροπολογία 116
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί να μειωθεί το κόστος 
μεταφοράς εμβασμάτων και οι ρυθμίσεις 

διαγράφεται
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αυτές να προωθηθούν ταχέως, π.χ. 
διευκολύνοντας τους μετανάστες να 
ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις 
χώρες υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 117
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί να μειωθεί το κόστος μεταφοράς 
εμβασμάτων και οι ρυθμίσεις αυτές να 
προωθηθούν ταχέως, π.χ. διευκολύνοντας 
τους μετανάστες να ανοίγουν τραπεζικούς 
λογαριασμούς στις χώρες υποδοχής·

35. ζητεί να μειωθεί το κόστος μεταφοράς 
μεταναστευτικών εμβασμάτων και να 
επιτραπεί π.χ. στους μετανάστες να 
ανοίγουν ευκολότερα τραπεζικούς 
λογαριασμούς στις χώρες υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 118
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν 
ότι η καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων θα παραμείνει ψηλά στην 
ατζέντα τους σε εποχές οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· ζητεί από τις 
κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πλήρως τη 
νομοθεσία για την ποινική δίωξη των 
σωματεμπόρων και λαθρεμπόρων, να 
διευρύνουν τη στήριξη και τη νομική 
βοήθεια προς τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων και να αναπτύξουν στενότερη 
διεθνή συνεργασία·

36. καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν 
ότι η καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων θα παραμείνει ψηλά στην 
ατζέντα τους σε εποχές οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· ζητεί από τις 
κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πλήρως τη 
νομοθεσία για την ποινική δίωξη των 
σωματεμπόρων και λαθρεμπόρων, να 
διευρύνουν τη στήριξη και τη νομική 
βοήθεια προς τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων και να αναπτύξουν στενότερη 
διεθνή συνεργασία· επίσης, θεωρεί 
λυπηρές τις πολιτικές εκείνες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της που αποσκοπούν στο να 
μετατρέψουν ορισμένες τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας σε χωροφύλακες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους 
μετανάστες και τους ικέτες ασύλου, κατά 
παράβαση των στοιχειωδέστερων 
δικαιωμάτων των ανθρώπων που 
προσπαθούν με κάθε μέσο να φτάσουν 
στην Ευρώπη· καταδικάζει αυστηρά την 
ανικανότητα που επιδεικνύουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της 
και οι χώρες εταίροι τους όσον αφορά τη 
διασφάλιση του δικαιώματος ασύλου και 
τη διάσωση στη θάλασσα· θεωρεί ότι οι 
εν λόγω μεταναστευτικές πολιτικές είναι 
αποκαλυπτικές των προκαταλήψεων που 
υπάρχουν για τους πληθυσμούς των 
χωρών του Νότου·

Or. fr

Τροπολογία 119
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. χαιρετίζει τις συζητήσεις που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του Πάνελ 
υψηλού επιπέδου των ΗΕ για την 
αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015, με τη 
συμμετοχή του αρμόδιου για την ανάπτυξη 
Επιτρόπου· πιστεύει ότι το πλαίσιο μετά το 
2015 πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 
σταδιακή εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στα φτωχότερα και 
πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού·
καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξετάσουν τη θέσπιση ποσοτικά 
προσδιοριζόμενων στόχων καθώς και 

37. χαιρετίζει τις συζητήσεις που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του Πάνελ 
υψηλού επιπέδου των ΗΕ για την 
αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015, με τη 
συμμετοχή του αρμόδιου για την ανάπτυξη 
Επιτρόπου· πιστεύει ότι το πλαίσιο μετά το 
2015 πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην 
οικουμενική εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης κυρίως στα 
φτωχότερα και πλέον ευάλωτα τμήματα 
του πληθυσμού· καλεί τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να εξετάσουν τη θέσπιση ποσοτικά 
προσδιοριζόμενων στόχων καθώς και 
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ποιοτικών δεικτών με βάση τα 
αποτελέσματα·

ποιοτικών δεικτών με βάση τα 
αποτελέσματα·

Or. fr

Τροπολογία 120
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. χαιρετίζει τις συζητήσεις που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του Πάνελ 
υψηλού επιπέδου των ΗΕ για την 
αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015, με τη 
συμμετοχή του αρμόδιου για την ανάπτυξη 
Επιτρόπου· πιστεύει ότι το πλαίσιο μετά το 
2015 πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 
σταδιακή εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στα φτωχότερα και 
πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού·
καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξετάσουν τη θέσπιση ποσοτικά 
προσδιοριζόμενων στόχων καθώς και 
ποιοτικών δεικτών με βάση τα 
αποτελέσματα·

37. χαιρετίζει τις συζητήσεις που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του Πάνελ 
υψηλού επιπέδου των ΗΕ για την 
αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015, με τη 
συμμετοχή του αρμόδιου για την ανάπτυξη 
Επιτρόπου· πιστεύει ότι το πλαίσιο μετά το 
2015 πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 
σταδιακή εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων , να λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στα φτωχότερα και 
πλέον ευάλωτα τμήματα και να 
διατηρήσει τις συμφωνίες επί των στόχων 
που αφορούν τη μείωση της φτώχειας·
καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξετάσουν τη θέσπιση ποσοτικά 
προσδιοριζόμενων στόχων καθώς και 
ποιοτικών δεικτών με βάση τα 
αποτελέσματα·

Or. es

Τροπολογία 121
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει 38. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει 
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περαιτέρω έρευνα και ανάλυση του 
αντικτύπου της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης σε διάφορες περιοχές 
και ανάγκη για βελτίωση της 
παρακολούθησης των σημάτων που 
εκπέμπουν εγκαίρως οι παγκόσμιες και 
περιφερειακές κρίσεις· τονίζει ότι τα 
αναλυτικά στοιχεία πρέπει να έχουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα και τον 
σχεδιασμό πολιτικής, προκειμένου να 
αποτυπώνουν καλύτερα και να επιλύουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική 
στήριξη στο καινοτόμο εργαστήριο 
«Παγκόσμιος Σφυγμός» των ΗΕ, που 
εγκαινιάστηκε το 2009 από τον Γενικό 
Γραμματέα των ΗΕ, με σκοπό τη συλλογή 
και ανάλυση των στοιχείων που 
απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση 
του αντικτύπου της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στα ευάλωτα τμήματα 
του πληθυσμού και τη διατύπωση των 
κατάλληλων απαντήσεων πολιτικής.

περαιτέρω έρευνα και ανάλυση του 
αντικτύπου της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης σε διάφορες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένου εντός της ΕΕ και 
στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες, και 
ανάγκη για βελτίωση της παρακολούθησης 
των σημάτων που εκπέμπουν εγκαίρως οι 
παγκόσμιες και περιφερειακές κρίσεις·
τονίζει ότι τα αναλυτικά στοιχεία πρέπει να 
έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα 
και τον σχεδιασμό πολιτικής, προκειμένου
να αποτυπώνουν καλύτερα και να επιλύουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική 
στήριξη στο καινοτόμο εργαστήριο 
«Παγκόσμιος Σφυγμός» των ΗΕ, που 
εγκαινιάστηκε το 2009 από τον Γενικό 
Γραμματέα των ΗΕ, με σκοπό τη συλλογή 
και ανάλυση των στοιχείων που 
απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση 
του αντικτύπου της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης στα ευάλωτα τμήματα 
του πληθυσμού και τη διατύπωση των
κατάλληλων απαντήσεων πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 122
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. καλεί όλα τα κράτη να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους για να επιτύχουν τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
μέχρι το 2015, ιδίως στους τομείς 
εκείνους όπου προς το παρόν δεν 
σημειώνεται πρόοδος·

Or. en
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Τροπολογία 123
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ), στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, και στο 
Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα.

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ), στον Ειδικό Εντεταλμένο της 
ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 
κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των 
κρατών μελών, και στο Γραφείο της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Or. es

Τροπολογία 124
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ), στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, και στο 
Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα.

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ), στον Ειδικό Εντεταλμένο της 
ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 
κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των 
κρατών μελών, και στο Γραφείο της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Or. en
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