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Τροπολογία 1
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο είναι 
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· εκτιμώντας ότι η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει 
εγκρίνει τις συστάσεις σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό 
τη διασφάλιση του θεμελιώδους 
δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε κοινωνική 
ασφάλιση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης·

Α. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί βασικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· εκτιμώντας ότι η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει εγκρίνει 
τις συστάσεις σχετικά με την ελάχιστη 
κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό τη 
διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος 
κάθε ανθρώπου σε κοινωνική ασφάλιση 
και σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο είναι 
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· εκτιμώντας ότι η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει 
εγκρίνει τις συστάσεις σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό 
τη διασφάλιση του θεμελιώδους 

Α. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα και ως τέτοιο είναι αναπόσπαστο 
μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνικής 
οικονομίας της αγοράς· εκτιμώντας ότι η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει 
εγκρίνει τις συστάσεις σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό 
τη διασφάλιση του θεμελιώδους 



PE522.823v04-00 4/80 AM\1008721EL.doc

EL

δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε κοινωνική 
ασφάλιση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης·

δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε κοινωνική 
ασφάλιση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 3
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα και ως τέτοιο είναι 
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· εκτιμώντας ότι η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει 
εγκρίνει τις συστάσεις σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό 
τη διασφάλιση του θεμελιώδους 
δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε κοινωνική 
ασφάλιση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης·

Α. εκτιμώντας ότι το δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα που προβλέπεται στο κοινοτικό 
δίκαιο και στις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές και ως τέτοιο είναι 
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου· εκτιμώντας ότι η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει 
εγκρίνει τις συστάσεις σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό 
τη διασφάλιση του θεμελιώδους 
δικαιώματος κάθε ανθρώπου σε κοινωνική 
ασφάλιση και σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι η κοινωνική 
ασφάλιση εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
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των κρατών μελών και συντονίζεται σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η κοινωνική προστασία 
αποτελεί ανθρώπινη επένδυση που 
καθιστά δυνατή την προσαρμογή στην 
εξέλιξη της αγοράς εργασίας, την
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 
εκτιμώντας ότι η κοινωνική ασφάλιση 
διαδραματίζει ρόλο σταθεροποίησης της 
οικονομίας και συνιστά αντικυκλικό 
παράγοντα χάρη στον οποίο αυξάνονται η 
εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση·

Β. εκτιμώντας ότι ο στόχος της 
κοινωνικής προστασίας είναι η ανάληψη 
δράσης σε περίπτωση δυσμενών 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας, η
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και η ασφαλής 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 
εκτιμώντας ότι η κοινωνική ασφάλιση 
διαδραματίζει ρόλο σταθεροποίησης της 
οικονομίας και συνιστά αντικυκλικό 
παράγοντα χάρη στον οποίο αυξάνονται η 
εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 6
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η κοινωνική προστασία 
αποτελεί ανθρώπινη επένδυση που
καθιστά δυνατή την προσαρμογή στην 
εξέλιξη της αγοράς εργασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 

Β. εκτιμώντας ότι η κοινωνική προστασία 
καθιστά δυνατή την προσαρμογή στην 
εξέλιξη της αγοράς εργασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και την 
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κοινωνικού αποκλεισμού και την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 
εκτιμώντας ότι η κοινωνική ασφάλιση 
διαδραματίζει ρόλο σταθεροποίησης της 
οικονομίας και συνιστά αντικυκλικό
παράγοντα χάρη στον οποίο αυξάνονται η 
εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση·

πρόσβαση στην αγορά εργασίας· 
εκτιμώντας ότι η κοινωνική ασφάλιση 
διαδραματίζει ρόλο σταθεροποίησης της 
οικονομίας και συνιστά αντικυκλικό 
παράγοντα χάρη στον οποίο αυξάνονται η 
εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση·

Or. en

Τροπολογία 7
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς
σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, 
λόγω της απότομης αύξησης του αριθμού 
των ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ 
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

Γ. εκτιμώντας ότι, λόγω της κρίσης, σε μια 
χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω της 
απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί κοινωνικών παροχών 
αντιμετωπίζουν μια πρόσθετη δυσκολία 
λόγω της μείωσης των εισφορών μετά τις 
πολυάριθμες απολύσεις εργαζομένων ή τη 
μείωση των μισθών, θέτοντας με αυτόν τον 
τρόπο πραγματικά σε κίνδυνο το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

Or. en

Τροπολογία 8
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω 
της απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

Γ. εκτιμώντας ότι ορισμένα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ενώ τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν 
έρθει αντιμέτωπα με την απότομη 
αύξηση του αριθμού των ανέργων και
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

Or. en

Τροπολογία 9
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω 
της απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η
κοινωνική τους προστασία, ενώ 
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 

Γ. εκτιμώντας ότι ορισμένα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω
της αύξησης του αριθμού των ανέργων,
αυξήθηκε η ζήτηση για κοινωνική 
προστασία, ενώ παράλληλα οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί κοινωνικών παροχών 
αντιμετωπίζουν μια πρόσθετη δυσκολία 
λόγω της μείωσης των εισφορών μετά τις 
πολυάριθμες απολύσεις εργαζομένων ή τη 
μείωση των μισθών, θέτοντας με αυτόν τον 
τρόπο πραγματικά σε κίνδυνο την 
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σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 10
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω 
της απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ 
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

Γ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έπρεπε να περικόψουν σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω 
της απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ 
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών·

Or. de

Τροπολογία 11
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, 
έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω 

Γ. εκτιμώντας ότι ορισμένα από τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
κρίσης, έχουν περικόψει σημαντικά τις 
δημοσιονομικές τους δαπάνες, ακριβώς σε 
μια χρονική στιγμή κατά την οποία, λόγω 
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της απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ 
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

της απότομης αύξησης του αριθμού των 
ανέργων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κοινωνική τους προστασία, ενώ 
παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί 
κοινωνικών παροχών αντιμετωπίζουν μια 
πρόσθετη δυσκολία λόγω της μείωσης των 
εισφορών μετά τις πολυάριθμες απολύσεις 
εργαζομένων ή τη μείωση των μισθών, 
θέτοντας με αυτόν τον τρόπο πραγματικά 
σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·

Or. en

Τροπολογία 12
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 
εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να είναι 
συχνά τα κρούσματα εκμετάλλευσης 
ευάλωτων εργαζομένων στην ΕΕ και ότι 
ο κατακερματισμός των αγορών 
εργασίας, με έντονη διακύμανση των 
επιπέδων προστασίας λόγω των 
διαφόρων ειδών συμβάσεων εργασίας και 
εργασιακών σχέσεων, εξακολουθεί να 
είναι έντονο φαινόμενο, με αποτέλεσμα 
την έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής και 
την κοινωνική ανισότητα·

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και ότι 
τα διάφορα είδη συμβάσεων εργασίας και 
εργασιακών σχέσεων μπορεί να 
οδηγήσουν σε έλλειψη κοινωνικής 
προσαρμογής και κοινωνική ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 13
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 
εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να είναι 
συχνά τα κρούσματα εκμετάλλευσης 
ευάλωτων εργαζομένων στην ΕΕ και ότι 
ο κατακερματισμός των αγορών 
εργασίας, με έντονη διακύμανση των 
επιπέδων προστασίας λόγω των 
διαφόρων ειδών συμβάσεων εργασίας και 
εργασιακών σχέσεων, εξακολουθεί να 
είναι έντονο φαινόμενο, με αποτέλεσμα 
την έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής και 
την κοινωνική ανισότητα·

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ ενδεχομένως να εξακολουθεί 
να είναι ανεπαρκής·

Or. en

Τροπολογία 14
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 
εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να είναι 
συχνά τα κρούσματα εκμετάλλευσης 
ευάλωτων εργαζομένων στην ΕΕ και ότι ο 
κατακερματισμός των αγορών εργασίας, 
με έντονη διακύμανση των επιπέδων 
προστασίας λόγω των διαφόρων ειδών 
συμβάσεων εργασίας και εργασιακών 
σχέσεων, εξακολουθεί να είναι έντονο 
φαινόμενο, με αποτέλεσμα την έλλειψη 
κοινωνικής προσαρμογής και την 

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί· 
εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να 
παρατηρούνται κρούσματα 
εκμετάλλευσης ευάλωτων εργαζομένων 
στην ΕΕ· 
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κοινωνική ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 15
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 
εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να είναι 
συχνά τα κρούσματα εκμετάλλευσης 
ευάλωτων εργαζομένων στην ΕΕ και ότι ο 
κατακερματισμός των αγορών εργασίας, 
με έντονη διακύμανση των επιπέδων 
προστασίας λόγω των διαφόρων ειδών 
συμβάσεων εργασίας και εργασιακών 
σχέσεων, εξακολουθεί να είναι έντονο 
φαινόμενο, με αποτέλεσμα την έλλειψη 
κοινωνικής προσαρμογής και την 
κοινωνική ανισότητα·

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ είναι πολύ υψηλή σε σχέση με τον 
υπόλοιπο κόσμο· εκτιμώντας ότι 
εξακολουθούν να είναι συχνά τα 
κρούσματα εκμετάλλευσης ευάλωτων 
εργαζομένων στην ΕΕ και ότι ο 
κατακερματισμός των αγορών εργασίας, 
με έντονη διακύμανση των επιπέδων 
προστασίας λόγω των διαφόρων ειδών 
συμβάσεων εργασίας και εργασιακών 
σχέσεων, εξακολουθεί να είναι έντονο 
φαινόμενο, με αποτέλεσμα την έλλειψη 
κοινωνικής προσαρμογής και την 
κοινωνική ανισότητα·

Or. de

Τροπολογία 16
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 
εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να είναι 
συχνά τα κρούσματα εκμετάλλευσης 

Δ. εκτιμώντας ότι η κάλυψη της 
κοινωνικής προστασίας σε ορισμένα από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσε να 
βελτιωθεί  εκτιμώντας ότι εξακολουθούν 
να είναι συχνά τα κρούσματα 
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ευάλωτων εργαζομένων στην ΕΕ και ότι ο 
κατακερματισμός των αγορών εργασίας, 
με έντονη διακύμανση των επιπέδων 
προστασίας λόγω των διαφόρων ειδών 
συμβάσεων εργασίας και εργασιακών 
σχέσεων, εξακολουθεί να είναι έντονο 
φαινόμενο, με αποτέλεσμα την έλλειψη 
κοινωνικής προσαρμογής και την 
κοινωνική ανισότητα·

εκμετάλλευσης ευάλωτων εργαζομένων 
στην ΕΕ και ότι ο κατακερματισμός των 
αγορών εργασίας, με έντονη διακύμανση 
των επιπέδων προστασίας λόγω των 
διαφόρων ειδών συμβάσεων εργασίας και 
εργασιακών σχέσεων, εξακολουθεί να 
είναι έντονο φαινόμενο, με αποτέλεσμα 
την έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής και 
την κοινωνική ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 17
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και 
πόσο μάλλον στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, με τις νέες μορφές
απασχόλησης, όπως στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και 
αυξηθεί ο αριθμός των 
αυτοαπασχολουμένων, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της μη μισθωτής 
απασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Or. de
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Τροπολογία 20
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της μη μισθωτής 
απασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας·

Or. de

Τροπολογία 21
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν επαρκούς 

Ε. εκτιμώντας ότι εφόσον η πλειονότητα 
των παραδοσιακών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ειδικότερα η 
κοινωνική πρόνοια, καθώς και το δικαίωμα 
στην εργασία, έχουν ως αφετηρία τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών, 
υπάρχει ο κίνδυνος, εάν σημειωθεί 
μεταβολή στη φύση της εργασίας και πόσο 
μάλλον στην περίπτωση της 
αυτοαπασχόλησης, οι νέες ομάδες 
εργαζομένων να μην απολαύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις επαρκούς 
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κοινωνικής προστασίας· κοινωνικής προστασίας· ωστόσο, ο 
καθορισμός της μορφής και του επιπέδου 
κοινωνικής προστασίας εμπίπτει 
αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 22
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρχει σαφής ορισμός της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης και να προληφθούν 
πιθανές καταχρήσεις ώστε να αποτραπεί η 
παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και ο κίνδυνος κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να
προληφθούν πιθανές καταχρήσεις στην 
περίπτωση της ψευδο-αυτοαπασχόλησης 
ώστε να αποτραπεί η παραβίαση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και ο κίνδυνος κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 23
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρχει σαφής ορισμός της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης και να προληφθούν 
πιθανές καταχρήσεις ώστε να αποτραπεί 
η παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, η στρέβλωση του 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να 
αποτραπεί η παραβίαση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και ο 
κίνδυνος κοινωνικού ντάμπινγκ·
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ανταγωνισμού και ο κίνδυνος κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 24
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρχει σαφής ορισμός της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης και να προληφθούν 
πιθανές καταχρήσεις ώστε να αποτραπεί η 
παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και ο κίνδυνος κοινωνικού 
ντάμπινγκ·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι θα ήταν χρήσιμο να 
υπάρχει σαφής ορισμός της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης και να προληφθούν 
πιθανές καταχρήσεις ώστε να αποτραπούν 
οι παραβιάσεις των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και ο 
κίνδυνος κοινωνικού ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 25
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. εκτιμώντας ότι η ψευδο-
αυτοαπασχόληση αποτελεί μια βασική 
και δύσκολα ανιχνεύσιμη μορφή μερικής 
εισφοροαποφυγής που υπονομεύει τη 
βιωσιμότητα και επάρκεια των 
Συνταξιοδοτικών Συστημάτων 
στερώντας κρίσιμους πόρους·

Or. el
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Τροπολογία 26
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. εκτιμώντας ότι η ιδιαίτερα υψηλή 
ανεργία που καταγράφεται σε πολλά 
κράτη μέλη σε συνδυασμό με τη διαρκή 
συμπίεση του εργασιακού κόστους 
(μείωση μοναδιαίου κόστους εργασίας) 
διαμορφώνουν τάσεις ή πρακτικές στις 
εθνικές αγορές εργασίας που ευνοούν την 
περαιτέρω ανάπτυξη και ένταση του 
φαινομένου της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 27
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι εφόσον η εξέλιξη των 
συνθηκών εργασίας των οικονομικά 
εξαρτώμενων αυτοαπασχολούμενων δεν 
διαφέρει σημαντικά από αυτή των 
μισθωτών, τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά 
τους δικαιώματα θα πρέπει να 
πλησιάζουν περισσότερο τα δικαιώματα 
των μισθωτών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 28
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι εφόσον η εξέλιξη των 
συνθηκών εργασίας των οικονομικά 
εξαρτώμενων αυτοαπασχολούμενων δεν 
διαφέρει σημαντικά από αυτή των 
μισθωτών, τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά 
τους δικαιώματα θα πρέπει να πλησιάζουν 
περισσότερο τα δικαιώματα των 
μισθωτών·

Ζ. εκτιμώντας ότι εφόσον η εξέλιξη των 
συνθηκών εργασίας των οικονομικά 
εξαρτώμενων αυτοαπασχολούμενων δεν 
διαφέρει σημαντικά από αυτή των 
μισθωτών, τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά 
τους δικαιώματα πρέπει να εξεταστούν εις 
βάθος·

Or. en

Τροπολογία 29
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας ότι εφόσον η εξέλιξη των 
συνθηκών εργασίας των οικονομικά 
εξαρτώμενων αυτοαπασχολούμενων δεν 
διαφέρει σημαντικά από αυτή των 
μισθωτών, τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά 
τους δικαιώματα θα πρέπει να πλησιάζουν 
περισσότερο τα δικαιώματα των μισθωτών·

Ζ. εκτιμώντας ότι εφόσον η εξέλιξη των 
συνθηκών εργασίας των οικονομικά 
εξαρτώμενων αυτοαπασχολούμενων δεν 
διαφέρει σημαντικά από αυτή των 
μισθωτών, τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά 
τους δικαιώματα θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να πλησιάζουν περισσότερο 
τα δικαιώματα των μισθωτών·

Or. en
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Τροπολογία 30
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. εκτιμώντας ότι τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας για τους 
αυτοαπασχολούμενους πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι 
αυτοαπασχολούμενοι συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας και στην οικονομική 
ανάπτυξη στην ΕΕ και ότι οποιαδήποτε 
παρέμβαση σε αυτά θα πρέπει να 
διευκολύνει την επαγγελματική τους 
ανέλιξη και όχι να θέτει σε κίνδυνο την 
ύπαρξή τους· 

Or. en

Τροπολογία 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. εκτιμώντας ότι το 2012 το ποσοστό 
της αυτοαπασχόλησης υπερέβαινε το 15% 
της συνολικής απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. εκτιμώντας ότι οι οικονομικά 
εξαρτώμενοι αυτοαπασχολούμενοι, 
παρότι καθίστανται πολύ συχνά θύματα 
καταχρήσεων όσον αφορά τον χρόνο 
εργασίας, καθώς και άλλου είδους 
καταχρήσεων, σπανίως δρουν 
οργανωμένα ή εκπροσωπούνται από 
συνδικαλιστικές ενώσεις·

Or. en

Τροπολογία 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. εκτιμώντας ότι σε πολλά κράτη μέλη 
είναι δύσκολο για τους 
αυτοαπασχολούμενους να αποκτήσουν 
επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα· 
εκτιμώντας ότι το γεγονός αυτό εντείνει 
τον μελλοντικό κίνδυνο της φτώχειας για 
τους αυτοαπασχολούμενους·

Or. en

Τροπολογία 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζδ. εκτιμώντας ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η αυτοαπασχόληση δεν 
αποτελεί επιλογή του εκάστοτε ατόμου 
αλλά αναγκαιότητα λόγω έλλειψης άλλων 
ευκαιριών απασχόλησης ή επαρκώς 
ευέλικτων όρων απασχόλησης που 
επιτρέπουν τον συνδυασμό της εργασίας 
και των ευθυνών φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 35
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Κοινωνική ασφάλιση για όλους Κοινωνική ασφάλιση για όλους τους 
απασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολούμενων

Or. de

Τροπολογία 36
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας,
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής 
κοινωνική προστασία για όλους που θα 
βασίζεται στις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και στην ικανότητα ευέλικτης 

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μόνιμης 
βελτιστοποίησης και εκσυγχρονισμού των 
κοινωνικών συστημάτων και διασφάλισης 
επαρκούς προστασίας για όλους τους 
απασχολούμενους. Θα πρέπει ιδίως να 
καταργηθούν εκείνα τα πρότυπα σε 
εκείνους τους τομείς που δεν 
ανταποκρίνονται στους ευρωπαϊκούς 
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αντίδρασης στις δημογραφικές εξελίξεις 
και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

στόχους. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
καθολικής πρόσβασης και της εξάλειψης 
των διακρίσεων·

Or. de

Τροπολογία 37
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής 
κοινωνική προστασία για όλους που θα 
βασίζεται στις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και στην ικανότητα ευέλικτης 
αντίδρασης στις δημογραφικές εξελίξεις 
και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής 
κοινωνική προστασία για όλους που θα 
βασίζεται στην αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και στην ικανότητα ευέλικτης 
αντίδρασης στις δημογραφικές εξελίξεις 
και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής 
κοινωνική προστασία για όλους που θα 
βασίζεται στις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και στην ικανότητα ευέλικτης 

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας των 
κρατών μελών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται επαρκής κοινωνική 
προστασία για όλους που θα βασίζεται στις 
αρχές της καθολικής πρόσβασης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και στην 
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αντίδρασης στις δημογραφικές εξελίξεις 
και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

ικανότητα ευέλικτης αντίδρασης στις 
δημογραφικές εξελίξεις και στις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 39
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής 
κοινωνική προστασία για όλους που θα 
βασίζεται στις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και στην ικανότητα ευέλικτης 
αντίδρασης στις δημογραφικές εξελίξεις 
και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

1. υπογραμμίζει την ενδεχόμενη
αναγκαιότητα ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται επαρκής κοινωνική 
προστασία για όλους που θα βασίζεται στις 
αρχές της καθολικής πρόσβασης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και στην 
ικανότητα ευέλικτης αντίδρασης στις 
δημογραφικές εξελίξεις και στις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 40
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής 
κοινωνική προστασία για όλους που θα 
βασίζεται στις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και στην ικανότητα ευέλικτης 

1. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται δέουσα, 
βιώσιμη και επαρκής κοινωνική 
προστασία για όλους που θα βασίζεται στις 
αρχές της καθολικής πρόσβασης και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και στην 
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αντίδρασης στις δημογραφικές εξελίξεις 
και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

ικανότητα ευέλικτης αντίδρασης στις 
δημογραφικές εξελίξεις και στις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας·

Or. nl

Τροπολογία 41
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
περαιτέρω το προληπτικό σκέλος των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα 
μέτρα ενεργοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 42
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές, χωρίς να λησμονείται 
ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον 
συνδυασμό κοινωνικών και οικονομικών 
στόχων· εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται ως δαπάνες, 
αλλά μάλλον ως επενδύσεις·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ώστε να διασφαλίζονται βιώσιμες και
επαρκείς κοινωνικές παροχές·
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Or. en

Τροπολογία 43
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές, χωρίς να λησμονείται 
ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων· 
εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται ως δαπάνες, αλλά μάλλον 
ως επενδύσεις·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές, χωρίς να λησμονείται 
ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 44
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές, χωρίς να λησμονείται 
ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές και βιώσιμα 
συνταξιοδοτικά συστήματα και, 
γενικότερα, συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, χωρίς να λησμονείται ότι 
ένας από τους σημαντικότερους 
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εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται ως δαπάνες, αλλά μάλλον 
ως επενδύσεις·

παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων· 
εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται ως δαπάνες, αλλά μάλλον 
ως επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 45
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές, χωρίς να λησμονείται 
ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων· 
εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται ως δαπάνες, αλλά μάλλον 
ως επενδύσεις·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ειδικότερα δε σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς 
κοινωνικές παροχές, χωρίς να λησμονείται 
ότι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες των κοινωνικών επενδύσεων 
είναι ότι καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
κοινωνικών και οικονομικών στόχων και 
μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση 
και στην ανάπτυξη της οικονομίας· 
εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται ως δαπάνες, αλλά μάλλον 
ως επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 46
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια προστασία 

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία, η οποία 
εξασφαλίζει μια προστασία των βασικών 
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των βασικών πηγών εσόδων στη χώρα και 
την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας, 
επιτρέποντας έτσι την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη· καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές 
ανάπτυξης της κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνες προς τις προτάσεις της ΔΟΕ·

πηγών εσόδων σε μια χώρα και την 
πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας, 
καθώς και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Τα επιμέρους κράτη μέλη 
επιφορτίζονται μόνο με τον καθορισμό 
των μέτρων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν στρατηγικές ανάπτυξης 
της κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνες προς 
τις προτάσεις της ΔΟΕ·

Or. de

Τροπολογία 47
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια 
προστασία των βασικών πηγών εσόδων 
στη χώρα και την πρόσβαση σε βασικά 
κοινωνικά οφέλη, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, 
μητρότητας και αναπηρίας, επιτρέποντας 
έτσι την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη 
μέλη· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν στρατηγικές ανάπτυξης της 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνες προς 
τις προτάσεις της ΔΟΕ·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον την πρόσβαση 
σε βασικά κοινωνικά οφέλη, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, 
μητρότητας και αναπηρίας, επιτρέποντας 
έτσι την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 48
Thomas Mann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια 
προστασία των βασικών πηγών εσόδων 
στη χώρα και την πρόσβαση σε βασικά 
κοινωνικά οφέλη, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, 
μητρότητας και αναπηρίας, επιτρέποντας 
έτσι την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη 
μέλη· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν στρατηγικές ανάπτυξης της 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνες προς τις 
προτάσεις της ΔΟΕ·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία και την 
πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας, 
επιτρέποντας έτσι την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη· καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές 
ανάπτυξης της κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνες προς τις προτάσεις της ΔΟΕ·

Or. de

Τροπολογία 49
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια 
προστασία των βασικών πηγών εσόδων 
στη χώρα και την πρόσβαση σε βασικά 
κοινωνικά οφέλη, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, 
μητρότητας και αναπηρίας, επιτρέποντας 
έτσι την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη 
μέλη· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν στρατηγικές ανάπτυξης της 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνες προς τις 
προτάσεις της ΔΟΕ·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον την πρόσβαση 
σε βασικά κοινωνικά οφέλη, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, 
μητρότητας και αναπηρίας, επιτρέποντας 
έτσι την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη 
μέλη· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν στρατηγικές ανάπτυξης της 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνες προς τις 
προτάσεις της ΔΟΕ·

Or. en
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Τροπολογία 50
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια προστασία 
των βασικών πηγών εσόδων στη χώρα και 
την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας, 
επιτρέποντας έτσι την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη· καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές 
ανάπτυξης της κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνες προς τις προτάσεις της ΔΟΕ·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
την ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια προστασία 
των βασικών πηγών εσόδων στη χώρα και 
την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας, 
επιτρέποντας έτσι την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές 
ανάπτυξης της κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνες προς τις προτάσεις της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια προστασία 
των βασικών πηγών εσόδων στη χώρα και 
την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας, 
επιτρέποντας έτσι την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη· καλεί επίσης τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές 

3. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία που 
εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον μια προστασία 
των βασικών πηγών εσόδων στη χώρα και 
την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά οφέλη, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις ασθένειας, 
ανεργίας, μητρότητας, αναπηρίας και 
συνταξιοδότησης, επιτρέποντας έτσι την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη· 
καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
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ανάπτυξης της κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνες προς τις προτάσεις της ΔΟΕ·

καταρτίσουν στρατηγικές ανάπτυξης της 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνες προς τις 
προτάσεις της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
την πρόσβαση όλων των πολιτών στις 
πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματά 
τους σε κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 53
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
κοινωνική προστασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας και ότι η μείωση του επιπέδου 
της κοινωνικής προστασίας δεν 
πρόκειται να τονώσει την απασχόληση·

4. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
κοινωνική προστασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 54
Phil Bennion
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
κοινωνική προστασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας και ότι η μείωση του επιπέδου 
της κοινωνικής προστασίας δεν 
πρόκειται να τονώσει την απασχόληση·

4. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
κοινωνική προστασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 55
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
κοινωνική προστασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας και ότι η μείωση του επιπέδου 
της κοινωνικής προστασίας δεν 
πρόκειται να τονώσει την απασχόληση·

4. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
κοινωνική προστασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των δικαιούχων στην αγορά 
εργασίας και την τόνωση της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 56
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση ενός 
επαρκούς επιπέδου ποιοτικής κοινωνικής 
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προστασίας, στη βάση της προώθησης 
της συμμετοχής στην απασχόληση, παίζει 
σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
καθώς και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας συνιστώντας 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα·

Or. el

Τροπολογία 57
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
δημιουργία απασχόλησης για τους νέους 
και να μεριμνούν ώστε οι νέοι εργαζόμενοι 
να μην υφίστανται διακρίσεις που 
περιορίζουν τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα
που θα επιτρέψουν στις εταιρείες και θα 
τις ενθαρρύνουν να δημιουργήσουν θέσεις
απασχόλησης για τους νέους και να 
μεριμνούν ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να 
μην υφίστανται διακρίσεις που περιορίζουν 
τα δικαιώματά τους σε κοινωνική 
ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία 58
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
δημιουργία απασχόλησης για τους νέους 
και να μεριμνούν ώστε οι νέοι εργαζόμενοι 
να μην υφίστανται διακρίσεις που 
περιορίζουν τα δικαιώματά τους σε 

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
δημιουργία απασχόλησης για τους νέους 
και να μεριμνούν ώστε οι νέοι εργαζόμενοι 
να μην υφίστανται διακρίσεις·
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κοινωνική ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία 59
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
δημιουργία απασχόλησης για τους νέους 
και να μεριμνούν ώστε οι νέοι εργαζόμενοι 
να μην υφίστανται διακρίσεις που 
περιορίζουν τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
δημιουργία απασχόλησης για τους νέους 
και να μεριμνούν ώστε οι νέοι εργαζόμενοι 
να μην υφίστανται διακρίσεις που 
περιορίζουν τα δικαιώματά τους σε 
κοινωνική ασφάλιση· εν προκειμένω, το 
πλέον κατάλληλο μέσο αποτελούν τα 
κονδύλια του προγράμματος για την 
απασχόληση στο πλαίσιο της εγγύησης 
για τη νεολαία·

Or. nl

Τροπολογία 60
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. είναι επιπλέον της γνώμης ότι πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι οι ηλικιωμένοι δεν 
είναι βάρος, αλλά ότι, λόγω της πείρας 
τους, του έργου που προσέφεραν κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους και των γνώσεών 
τους είναι κέρδος για την οικονομία και 
την κοινωνία. Στο πλαίσιο της 
διαγενεακής αλληλεγγύης, οι εργαζόμενοι 
άνω των 60 ετών πρέπει να 
ενθαρρύνονται να παραμένουν διαθέσιμοι 
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για εργασία, με σκοπό μεταξύ άλλων τη 
μεταφορά των γνώσεων και των 
εμπειριών τους στις επόμενες γενιές. Οι
νέοι είναι το μέλλον, αλλά η συμβολή των 
μεγαλυτέρων είναι εν προκειμένω 
ανεκτίμητη·

Or. nl

Τροπολογία 61
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι 
παρέχεται επαρκής κοινωνική προστασία 
σε νέους που συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας στο πλαίσιο απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας·

Or. el

Τροπολογία 62
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 
αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των νέων, των συνταξιούχων, των νέων 
οικογενειών και λοιπών· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να φροντίζουν οι κοινωνικές 
υπηρεσίες να καθίστανται περισσότερο 

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν για 
την κοινωνική ασφάλιση των πλέον 
ευάλωτων ομάδων πολιτών – των ανέργων, 
των αναπήρων, των μονογονεϊκών 
οικογενειών, των νέων, των συνταξιούχων, 
των νέων οικογενειών και λοιπών –
σύμφωνα με τις αρχές του εκάστοτε 
εθνικού συστήματος· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να φροντίζουν οι κοινωνικές 
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προσβάσιμες για το σύνολο των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που 
χρήζουν μακροπρόθεσμης φροντίδας, 
ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές·

υπηρεσίες να καθίστανται περισσότερο 
προσβάσιμες για το σύνολο των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που 
χρήζουν μακροπρόθεσμης φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 63
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η 
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 
αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των νέων, των συνταξιούχων, των νέων 
οικογενειών και λοιπών· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να φροντίζουν οι κοινωνικές 
υπηρεσίες να καθίστανται περισσότερο 
προσβάσιμες για το σύνολο των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που 
χρήζουν μακροπρόθεσμης φροντίδας, 
ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση των 
πλέον ευάλωτων ομάδων πολιτών – των 
ανέργων, των αναπήρων, των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των νέων, των 
συνταξιούχων, των νέων οικογενειών και 
λοιπών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
φροντίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες να 
καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες για 
το σύνολο των πλέον ευάλωτων ατόμων 
και των ατόμων που χρήζουν 
μακροπρόθεσμης φροντίδας, ειδικότερα 
στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 64
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα για την επαρκή κοινωνική 
ασφάλιση των πλέον ευάλωτων ομάδων 
πολιτών – των ανέργων, των αναπήρων, 
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αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των νέων, των συνταξιούχων, των νέων 
οικογενειών και λοιπών· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να φροντίζουν οι κοινωνικές 
υπηρεσίες να καθίστανται περισσότερο 
προσβάσιμες για το σύνολο των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που 
χρήζουν μακροπρόθεσμης φροντίδας, 
ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές·

των μονογονεϊκών οικογενειών, των νέων, 
των συνταξιούχων, των νέων οικογενειών 
και λοιπών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
φροντίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες να 
καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες για 
το σύνολο των πλέον ευάλωτων ατόμων 
και των ατόμων που χρήζουν 
μακροπρόθεσμης φροντίδας, ειδικότερα 
στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 65
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η 
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 
αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των νέων, των συνταξιούχων, των νέων 
οικογενειών και λοιπών· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να φροντίζουν οι κοινωνικές 
υπηρεσίες να καθίστανται περισσότερο 
προσβάσιμες για το σύνολο των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που 
χρήζουν μακροπρόθεσμης φροντίδας, 
ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η 
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 
αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των μεγάλων οικογενειών με τέσσερα ή 
περισσότερα παιδιά, των νέων, των 
συνταξιούχων, των νέων οικογενειών και 
λοιπών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
φροντίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες να 
καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες για 
το σύνολο των πλέον ευάλωτων ατόμων 
και των ατόμων που χρήζουν 
μακροπρόθεσμης φροντίδας, ειδικότερα 
στις αγροτικές περιοχές και στις 
μειονεκτούσες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 66
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η 
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 
αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των νέων, των συνταξιούχων, των νέων 
οικογενειών και λοιπών· καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να φροντίζουν οι κοινωνικές 
υπηρεσίες να καθίστανται περισσότερο 
προσβάσιμες για το σύνολο των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που 
χρήζουν μακροπρόθεσμης φροντίδας, 
ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές·

6. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν 
συγκεκριμένα να διασφαλίζεται η 
κοινωνική ασφάλιση των πλέον ευάλωτων 
ομάδων πολιτών – των ανέργων, των 
αναπήρων, των μονογονεϊκών οικογενειών, 
των νέων, των ηλικιωμένων, των 
συνταξιούχων, των νέων οικογενειών και 
λοιπών· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
φροντίζουν οι κοινωνικές υπηρεσίες να 
καθίστανται περισσότερο προσβάσιμες για 
το σύνολο των πλέον ευάλωτων ατόμων 
και των ατόμων που χρήζουν 
μακροπρόθεσμης φροντίδας, ειδικότερα 
στις αγροτικές περιοχές·

Or. nl

Τροπολογία 67
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές να μην 
υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο 
να επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

7. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
για την ελάχιστη κοινωνική προστασία, η 
οποία εξασφαλίζει μια προστασία των 
βασικών πηγών εσόδων ή των πηγών 
εσόδων που καθορίζονται στο πλαίσιο 
συλλογικών συμβάσεων σε μια χώρα·

Or. de
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Τροπολογία 68
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές να μην 
υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο 
να επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές να μην 
υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
όλων των μορφών διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών,
καθώς και μέτρα κοινωνικής προστασίας, 
ώστε οι αμοιβές των γυναικών για την ίδια 
εργασία και οι κοινωνικές τους παροχές να 
μην υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας και να λαμβάνονται μέτρα για 
την αποτροπή της απόλυσης 
εργαζομένων στη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή της μητρότητας· καλεί 
επίσης το Συμβούλιο να επισπεύσει την 
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έγκριση της οδηγίας σχετικά με την άδεια 
κύησης και λοχείας·

Or. en

Τροπολογία 70
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές να μην 
υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, 
καθώς και μέτρα κοινωνικής προστασίας, 
ώστε οι αμοιβές των γυναικών για την ίδια 
εργασία και οι κοινωνικές τους παροχές να 
μην υπολείπονται αναίτια των ανδρών 
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

Or. de

Τροπολογία 71
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές να μην 
υπολείπονται των ανδρών ώστε να 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι 
κοινωνικές παροχές για τις γυναίκες να 
μην υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
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διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

Or. en

Τροπολογία 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές να μην 
υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε οι αμοιβές 
των γυναικών για την ίδια εργασία και οι 
κοινωνικές τους παροχές, 
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων,
να μην υπολείπονται των ανδρών ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία της 
μητρότητας· καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας 
σχετικά με την άδεια κύησης και λοχείας·

Or. en

Τροπολογία 73
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
έλλειμμα κοινωνικής προστασίας που 
παρατηρείται σε περιπτώσεις συγγενικών 
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προσώπων, και δη συζύγων, τα οποία 
εργάζονται σε μικρές και πολύ μικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις λόγω της 
ασάφειας και μη τυπικότητας που διέπει 
τις εν λόγω εργασιακές σχέσεις·

Or. el

Τροπολογία 74
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος και ενός 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που 
θα βασίζονται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 
στην εθνική νομοθεσία·

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. de

Τροπολογία 75
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος και ενός
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα 

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού μέσω ενός 
επαρκούς συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης·
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βασίζονται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 
στην εθνική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 76
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος και ενός 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που 
θα βασίζονται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 
στην εθνική νομοθεσία·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τις
εκάστοτε εθνικές πρακτικές: τις
συλλογικές συμβάσεις ή την εθνική 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 77
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος και ενός
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα 
βασίζονται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα 
βασίζεται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 
στην εθνική νομοθεσία·
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στην εθνική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 78
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος και ενός 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα 
βασίζονται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 
στην εθνική νομοθεσία·

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος ή του εισοδήματος 
που καθορίζεται στο πλαίσιο συλλογικών 
συμβάσεων και ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία 
εμπίπτουν σαφώς στην αρμοδιότητα των 
επιμέρους κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 79
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος και ενός 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα 
βασίζονται στις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: στις συλλογικές συμβάσεις ή 
στην εθνική νομοθεσία·

8. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της 
παροχής ενός επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος και ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ιδίως για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και 
εκείνες που βρίσκονται στο όριο της 
φτώχειας, καθορίζοντας τα ειδικά 
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πρότυπα και το πλαίσιο εφαρμογής 
σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές 
πρακτικές: τις συλλογικές συμβάσεις ή την
εθνική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 80
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζόμενους· εκτιμά 
επίσης ότι θα πρέπει να καταδικάζονται 
οι περιπτώσεις όπου, για λόγους 
οικονομίας, οι συνήθεις μορφές 
απασχόλησης αντικαθίστανται 
τεχνηέντως από συμβάσεις άτυπης 
εργασίας, μειώνοντας παράλληλα την 
κοινωνική προστασία των εργαζομένων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας και να εγγυηθούν 
επαρκή κοινωνική προστασία για όλους 
τους εργαζόμενους σύμφωνα με τους 
κανόνες του εθνικού συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 81
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζόμενους· εκτιμά
επίσης ότι θα πρέπει να καταδικάζονται 

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας και να εγγυηθούν 
επαρκή κοινωνική προστασία για όλους 
τους εργαζόμενους· εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για την κατάχρηση των 
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οι περιπτώσεις όπου, για λόγους 
οικονομίας, οι συνήθεις μορφές 
απασχόλησης αντικαθίστανται 
τεχνηέντως από συμβάσεις άτυπης 
εργασίας, μειώνοντας παράλληλα την 
κοινωνική προστασία των εργαζομένων·

συμβάσεων άτυπης εργασίας με στόχο τη 
μη συμμόρφωση με τις εργασιακές 
υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 82
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζόμενους· εκτιμά 
επίσης ότι θα πρέπει να καταδικάζονται οι 
περιπτώσεις όπου, για λόγους οικονομίας, 
οι συνήθεις μορφές απασχόλησης 
αντικαθίστανται τεχνηέντως από 
συμβάσεις άτυπης εργασίας, μειώνοντας 
παράλληλα την κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζόμενους και ιδίως 
εκείνους που απασχολούνται σε εν μέρει 
άτυπες καθώς και σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
«μικροδουλειών» και της ψευδο-
ημιαπασχόλησης· εκτιμά επίσης ότι θα 
πρέπει να καταδικάζονται οι περιπτώσεις 
κατά τις οποίες, για λόγους οικονομίας, οι 
συνήθεις μορφές απασχόλησης 
αντικαθίστανται τεχνηέντως από 
συμβάσεις άτυπης εργασίας, μειώνοντας 
παράλληλα την κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 83
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζόμενους· εκτιμά 
επίσης ότι θα πρέπει να καταδικάζονται οι 
περιπτώσεις όπου, για λόγους οικονομίας, 
οι συνήθεις μορφές απασχόλησης 
αντικαθίστανται τεχνηέντως από 
συμβάσεις άτυπης εργασίας, μειώνοντας 
παράλληλα την κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της
παράνομης, αδήλωτης και επισφαλούς 
εργασίας και να εγγυηθούν επαρκή 
κοινωνική προστασία για όλους τους 
εργαζόμενους· εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει 
να καταδικάζονται οι περιπτώσεις όπου, 
για λόγους οικονομίας, οι συνήθεις μορφές
απασχόλησης αντικαθίστανται τεχνηέντως 
από συμβάσεις άτυπης εργασίας, 
μειώνοντας παράλληλα την κοινωνική 
προστασία των εργαζομένων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν την καταπολέμηση της 
αδήλωτης και επισφαλούς εργασίας και να 
εγγυηθούν επαρκή κοινωνική προστασία 
για όλους τους εργαζόμενους· εκτιμά 
επίσης ότι θα πρέπει να καταδικάζονται οι 
περιπτώσεις όπου, για λόγους οικονομίας, 
οι συνήθεις μορφές απασχόλησης 
αντικαθίστανται τεχνηέντως από 
συμβάσεις άτυπης εργασίας, μειώνοντας 
παράλληλα την κοινωνική προστασία των 
εργαζομένων·

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiver 
gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeit und 
Arbeit ohne Garantien vorzugehen und 
eine angemessene soziale Absicherung 
aller Beschäftigten zu gewährleisten; 
εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει να 
καταδικάζονται οι περιπτώσεις όπου, για 
λόγους οικονομίας, οι συνήθεις μορφές 
απασχόλησης αντικαθίστανται τεχνηέντως 
από συμβάσεις άτυπης εργασίας, 
μειώνοντας παράλληλα την κοινωνική 
προστασία των εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 84
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
βελτιωμένη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των διαφόρων φορέων (αρχές 
επιθεώρησης εργασίας, φορολογικές 
αρχές, δημοτικές αρχές και υπηρεσίες 
κοινωνικής ασφάλισης) τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μέσο 
για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των 
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διατάξεων του εργατικού δικαίου της 
Ένωσης, περιορίζοντας την αδήλωτη 
εργασία και επιλύοντας κατά 
αποτελεσματικότερο τρόπο τα 
προβλήματα που έχουν προκληθεί λόγω 
των αποκλίσεων στις κανονιστικές 
διατάξεις των κρατών μελών όσον αφορά 
την αγορά εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 85
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των 
μετακινούμενων εργαζομένων με την 
αιτιολογία του περιορισμού των 
καταχρήσεων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών παροχών· εκτιμά, αντιθέτως, 
ότι όλοι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα 
σε κοινωνική ασφάλιση και να έχουν τη 
δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 86
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των 
μετακινούμενων εργαζομένων με την 
αιτιολογία του περιορισμού των 
καταχρήσεων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών παροχών εκτιμά, αντιθέτως, 
ότι όλοι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα 
σε κοινωνική ασφάλιση και να έχουν τη 
δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 87
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των 
μετακινούμενων εργαζομένων με την 
αιτιολογία του περιορισμού των 
καταχρήσεων στο πλαίσιο των 
κοινωνικών παροχών εκτιμά, αντιθέτως, 
ότι όλοι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα 
σε κοινωνική ασφάλιση και να έχουν τη 
δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι·

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 88
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων με την αιτιολογία του 
περιορισμού των καταχρήσεων στο 
πλαίσιο των κοινωνικών παροχών· 
εκτιμά, αντιθέτως, ότι όλοι οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα σε 
κοινωνική ασφάλιση και να έχουν τη 
δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι·

10. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί
την εφαρμογή των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και εφιστά την 
προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός 
ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται μέτρα 
που εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων· εκτιμά, αντιθέτως, ότι όλοι 
οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει 
να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα σε 
κοινωνική ασφάλιση και να έχουν τη 
δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι·

Or. en

Τροπολογία 89
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
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κοινωνική προστασία των μετακινούμενων
εργαζομένων με την αιτιολογία του 
περιορισμού των καταχρήσεων στο 
πλαίσιο των κοινωνικών παροχών·
εκτιμά, αντιθέτως, ότι όλοι οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα σε 
κοινωνική ασφάλιση και να έχουν τη 
δυνατότητα να είναι ασφαλισμένοι·

κοινωνική προστασία των μεταναστών
εργαζομένων της ΕΕ που εργάζονται σε 
άλλο κράτος μέλος· θεωρεί ότι οι 
μετανάστες εργαζόμενοι που υπάγονται 
στο ίδιο καθεστώς θα πρέπει να διαθέτουν 
τα ίδια δικαιώματα σε κοινωνική ασφάλιση 
και να έχουν τη δυνατότητα να είναι 
ασφαλισμένοι, ανάλογα με την απόφαση 
κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 90
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων με την αιτιολογία του 
περιορισμού των καταχρήσεων στο 
πλαίσιο των κοινωνικών παροχών· εκτιμά, 
αντιθέτως, ότι όλοι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα 
ίδια δικαιώματα σε κοινωνική ασφάλιση 
και να έχουν τη δυνατότητα να είναι 
ασφαλισμένοι·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων με την αιτιολογία του 
περιορισμού των καταχρήσεων στο 
πλαίσιο των κοινωνικών παροχών· εκτιμά, 
αντιθέτως, ότι όλοι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή δικαιώματα σε κοινωνική 
ασφάλιση και να έχουν τη δυνατότητα να 
είναι ασφαλισμένοι·

Or. en

Τροπολογία 91
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων με την αιτιολογία του 
περιορισμού των καταχρήσεων στο 
πλαίσιο των κοινωνικών παροχών· εκτιμά, 
αντιθέτως, ότι όλοι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα 
ίδια δικαιώματα σε κοινωνική ασφάλιση 
και να έχουν τη δυνατότητα να είναι 
ασφαλισμένοι·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και εφιστά την προσοχή των 
κρατών μελών στο γεγονός ότι δεν θα 
πρέπει να επιβάλλονται μέτρα που 
εισάγουν διακρίσεις ως προς την 
κοινωνική προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των 
μεθοριακών εργαζομένων) με την 
αιτιολογία του περιορισμού των 
καταχρήσεων στο πλαίσιο των κοινωνικών 
παροχών· εκτιμά, αντιθέτως, ότι όλοι οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι 
(συμπεριλαμβανομένων των μεθοριακών 
εργαζομένων) θα πρέπει να διαθέτουν τα 
ίδια δικαιώματα σε κοινωνική ασφάλιση 
και να έχουν τη δυνατότητα να είναι 
ασφαλισμένοι· για τους εργαζόμενους οι 
οποίοι αποσπώνται στο πλαίσιο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 
ισχύει ότι –πριν από την απόσπασή τους–
πρέπει να ενημερώνονται από τον 
εργοδότη τους σχετικά με τους ισχύοντες 
μισθολογικούς και άλλους όρους εργασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
96/71/ΕΚ·

Or. nl

Τροπολογία 92
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της 
ευελιξίας στην αγορά εργασίας, για 
παράδειγμα μέσω της γενικής εφαρμογής 
των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, 
και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του 
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κατακερματισμού της αγοράς εργασίας 
μέσω της παροχής επαρκούς κοινωνικής 
κάλυψης για τα άτομα που βρίσκονται σε 
μεταβατικό στάδιο ή απασχολούνται με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής 
απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα πρόσβαση σε ευκαιρίες 
κατάρτισης·

Or. lt

Τροπολογία 93
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, από 
την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εάν, μετά τις πρόσφατες 
αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία στα 
κράτη μέλη με στόχο την αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας, μειώθηκε 
η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων 
και εάν παραβιάστηκε η αρχή της 
ευελιξίας και της ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, από 
την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εάν, μετά τις πρόσφατες 
αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία στα 
κράτη μέλη με στόχο την αύξηση της 

διαγράφεται
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ευελιξίας της αγοράς εργασίας, μειώθηκε 
η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων 
και εάν παραβιάστηκε η αρχή της 
ευελιξίας και της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 95
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις 
λόγω της οικονομικής κρίσης δεν
κατέστη δυνατή η επίτευξη της 
ισορροπίας μεταξύ της ευελιξίας και της 
εργασιακής ασφάλειας κατά τη 
δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων στις 
αγορές εργασίας των κρατών μελών με 
δυσχερείς συνέπειες για τη βιωσιμότητα 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
την ποιότητα των παροχών τους,το 
εισόδημα και την παραγωγικότητα του 
εργατικού δυναμικού, αλλά και την 
πραγματκή οικονομία και την κοινωνική 
συνοχή υπονομεύοντας τους στόχους της 
Στρατηγικής ΕΕ2020 για διατήρηση και 
αύξηση των επιπέδων απασχόλησης.

Or. el

Τροπολογία 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. στηρίζει ενεργά την προτεινόμενη 
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δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων με 
βασικούς δείκτες για την απασχόληση 
καθώς και κοινωνικούς δείκτες, η οποία 
θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο 
βήμα για τη θέσπιση συγκεκριμένων 
κριτηρίων αναφοράς υπό τη μορφή 
κατώτατων ορίων κοινωνικής 
προστασίας σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 97
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή 
να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις 
της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και να 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης τους στόχους 
που τίθενται στη σύσταση της ΔΟΕ 
σχετικά με την ελάχιστη κοινωνική 
προστασία σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτή 
να διασφαλίζεται για όλους τους 
εργαζόμενους στην Ευρώπη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή διαγράφεται
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να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις 
της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και να 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης τους στόχους 
που τίθενται στη σύσταση της ΔΟΕ 
σχετικά με την ελάχιστη κοινωνική 
προστασία σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτή 
να διασφαλίζεται για όλους τους 
εργαζόμενους στην Ευρώπη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους·

Or. de

Τροπολογία 99
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή 
να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις 
της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και να 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης τους στόχους 
που τίθενται στη σύσταση της ΔΟΕ 
σχετικά με την ελάχιστη κοινωνική 
προστασία σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτή 
να διασφαλίζεται για όλους τους 
εργαζόμενους στην Ευρώπη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή 
να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις 
της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και να 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης τους στόχους που τίθενται 
στη σύσταση της ΔΟΕ σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία σε εθνικό 
επίπεδο, ώστε αυτή να διασφαλίζεται για 
όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη της στο πλαίσιο των 
προτάσεών της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και τους στόχους που 
τίθενται στη σύσταση της ΔΟΕ σχετικά με 
την ελάχιστη κοινωνική προστασία σε 
εθνικό επίπεδο, ώστε αυτή να 
διασφαλίζεται για όλους τους 
εργαζόμενους στην Ευρώπη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 101
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή 
να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις 
της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και να 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης τους στόχους που τίθενται 
στη σύσταση της ΔΟΕ σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία σε εθνικό 
επίπεδο, ώστε αυτή να διασφαλίζεται για 
όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

12. ζητεί μετ' επιμονής από την Επιτροπή 
να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις προτάσεις 
της τους τέσσερις στόχους του 
προγράμματος της ΔΟΕ σχετικά με την 
αξιοπρεπή εργασία και να 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια επισκόπηση 
της ανάπτυξης τους στόχους που τίθενται 
στη σύσταση της ΔΟΕ σχετικά με την 
ελάχιστη κοινωνική προστασία σε εθνικό 
επίπεδο, ώστε αυτή να διασφαλίζεται για 
όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι η αυτοαπασχόληση 
θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστεί ως 
μέτρο αύξησης της ευελιξίας της αγοράς 
εργασίας που ευνοεί τη δημιουργία 
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας 
και ότι η θετική της εξέλιξη θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκή μέτρα για την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

13. υπογραμμίζει ότι η εθελοντική
αυτοαπασχόληση θα πρέπει οπωσδήποτε 
να αναγνωριστεί ως μια εναλλακτική 
μορφή απασχόλησης που μπορεί να 
συμβάλει στη δημιουργία απασχόλησης 
και στη μείωση της ανεργίας και τονίζει
ότι η αυτοαπασχόληση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκή μέτρα για την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 103
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι η αυτοαπασχόληση 
θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστεί ως 
μέτρο αύξησης της ευελιξίας της αγοράς 
εργασίας που ευνοεί τη δημιουργία 
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας 
και ότι η θετική της εξέλιξη θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκή μέτρα για την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

13. υπογραμμίζει ότι η αυτοαπασχόληση 
θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστεί ως 
μορφή απασχόλησης που ευνοεί τη 
δημιουργία απασχόλησης και τη μείωση 
της ανεργίας και ότι η θετική της εξέλιξη 
θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
μέτρα για την κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, όπως 
προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το συνδυασμό της εργασίας 
και των ευθυνών φροντίδας, με την 
παροχή στους εργαζομένους της 
απαραίτητης ευελιξίας σε σχέση με τις 
ώρες εργασίας και το χώρο εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθεί η 
υποχρεωτική προσφυγή τους στην 
εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι 
έχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
μέσω της ανακατανομής των κονδυλίων 
της ΕΕ και των κρατών μελών τα οποία 
χορηγούνται μόνο στο πλαίσιο της 
μόνιμης απασχόλησης, ώστε να 
καλύπτουν όλα τα είδη συμβάσεων αλλά 
και τους αυτοαπασχολούμενους·

Or. en

Τροπολογία 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο και τον τρόπο 
με τον οποίο οι αυτοαπασχολούμενοι θα 
πρέπει να ενταχθούν στις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
στρατηγικών για την εξέταση των 
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
αυτοαπασχολούμενοι στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το εθνικό δίκαιο δεν 
επιτρέπει την εκπροσώπησή τους από 
συνδικαλιστικές ενώσεις, καθώς και για 
την ενίσχυση της εκπροσώπησης των 
συμφερόντων των αυτοαπασχολούμενων·

Or. en

Τροπολογία 107
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα 
στατιστικά στοιχεία από τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πτυχές της εποπτείας και της 
αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας 
των αυτοαπασχολούμενων και των 
διαφόρων ομάδων αυτών, καθώς και της 
θέσης τους στην αγορά εργασίας ανά 
κλάδο, κοινωνική θέση, ηλικία και φύλο·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα 
στατιστικά στοιχεία από τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πτυχές της εποπτείας και της 
αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας 
των αυτοαπασχολούμενων και της 
αυτοαπασχόλησης·

Or. en



PE522.823v04-00 60/80 AM\1008721EL.doc

EL

Τροπολογία 108
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα 
στατιστικά στοιχεία από τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πτυχές της εποπτείας και της 
αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας 
των αυτοαπασχολούμενων και των 
διαφόρων ομάδων αυτών, καθώς και της 
θέσης τους στην αγορά εργασίας ανά 
κλάδο, κοινωνική θέση, ηλικία και φύλο·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα 
στατιστικά στοιχεία από τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πτυχές της εποπτείας και της 
αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας 
των αυτοαπασχολούμενων και των 
διαφόρων ομάδων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα 
στατιστικά στοιχεία από τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πτυχές της εποπτείας και της 
αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας 
των αυτοαπασχολούμενων και των 
διαφόρων ομάδων αυτών, καθώς και της 
θέσης τους στην αγορά εργασίας ανά 
κλάδο, κοινωνική θέση, ηλικία και φύλο·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχουν 
επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα 
στατιστικά στοιχεία από τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στις 
διάφορες πτυχές της εποπτείας και της 
αξιολόγησης της οικονομικής σημασίας 
των αυτοαπασχολούμενων, των διαφόρων 
ομάδων αυτών και της οικονομικά 
εξαρτώμενης εθελοντικής και μη 
αυτοαπασχόλησης, καθώς και της θέσης 
τους στην αγορά εργασίας ανά κλάδο, 
κοινωνική θέση, ηλικία και φύλο· ζητεί 
επίσης τη συμπερίληψη όλων των 
ζητημάτων που αφορούν την εξαρτώμενη 



AM\1008721EL.doc 61/80 PE522.823v04-00

EL

αυτοαπασχόληση στην έρευνα εργατικού 
δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 110
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης περιπλέκει σημαντικά 
τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων 
μεταξύ των κρατών μελών, με 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης περιπλέκει σημαντικά 
τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων
μεταξύ των κρατών μελών, με 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων·

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφών εθνικών ορισμών για την 
αυτοαπασχόληση εντείνει τον κίνδυνο της 
ψευδο-αυτοαπασχόλησης μεταξύ των 
εργαζομένων της ΕΕ και εμποδίζει την 
πρόσβασή τους σε επαρκή κοινωνική 
ασφάλιση·
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Or. en

Τροπολογία 112
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης περιπλέκει σημαντικά 
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων·

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, 
λόγω της ύπαρξης διαφορετικών 
καθεστώτων αυτοαπασχόλησης μεταξύ 
των κρατών μελών, απαιτούνται λύσεις
για τον καλύτερο συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων ώστε να αποτραπεί 
ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 113
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης περιπλέκει σημαντικά
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων·

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης ενδέχεται να περιπλέκει 
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των 
κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η έννοια 
της αυτοαπασχόλησης δεν πρέπει να 
θεωρείται ταυτόσημη με εκείνη της μη 
μισθωτής απασχόλησης· 

Or. de
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Τροπολογία 114
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης περιπλέκει σημαντικά 
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων·

15. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
έλλειψη ακριβούς και σαφούς ορισμού της 
αυτοαπασχόλησης περιπλέκει σημαντικά 
τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
των αυτοαπασχολούμενων μεταξύ των 
κρατών μελών, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 115
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει 
νομικά τη φύση και τις διάφορες μορφές 
της εν γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας 
με αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο 
και τα μέτρα κοινωνικής προστασίας 
ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες 
σε διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει 
νομικά τη φύση και τις διάφορες μορφές 
της εν γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας 
με αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο 
και τα μέτρα κοινωνικής προστασίας 
ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες 
σε διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

16. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις 
ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών με 
στόχο την επίτευξη κοινής συμφωνίας 
όσον αφορά την έννοια της 
αυτοαπασχόλησης και της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης, ωστόσο τονίζει ότι το 
κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο 
πραγματοποιείται η εργασία θα πρέπει να 
συνεχίσει να φέρει τη νομική ευθύνη για 
τον καθορισμό του καθεστώτος της 
απασχόλησης ή της αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 117
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει 
νομικά τη φύση και τις διάφορες μορφές 
της εν γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας 
με αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο 

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο των διαφόρων 
μορφών απασχόλησης σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·
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και τα μέτρα κοινωνικής προστασίας 
ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες 
σε διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 118
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει 
νομικά τη φύση και τις διάφορες μορφές 
της εν γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας 
με αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο 
και τα μέτρα κοινωνικής προστασίας 
ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες 
σε διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

16. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
καθοδήγηση όσον αφορά τις διάφορες 
μορφές της άτυπης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ώστε να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθώς το 
σχετικό εργατικό δίκαιο και τα μέτρα 
κοινωνικής προστασίας για τους 
εργαζομένους που απασχολούνται κατά 
αυτόν τον τρόπο· εκτιμά ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προσδιορίσουν
σαφώς την ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλουν κυρώσεις στους εργοδότες σε 
αποδεδειγμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 119
Csaba Sógor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει νομικά 
τη φύση και τις διάφορες μορφές της εν 
γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα 
με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να ι κυρώσεις 
στους εργοδότες σε διαπιστωμένες 
περιπτώσεις ψευδο-αυτοαπασχόλησης·

16. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν
νομικά τη φύση και τις διάφορες μορφές 
της εν γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργατικό δίκαιο και τα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα με 
τη μορφή απασχόλησης και προβλέποντας 
τη δυνατότητα επαρκούς ρύθμισης της 
κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και να 
προσδιορίσουν σαφώς την ψευδο-
αυτοαπασχόληση και να επιβάλλουν
κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 120
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει 
νομικά τη φύση και τις διάφορες μορφές 
της εν γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα 
με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο όσον αφορά τη φύση 
και τις διάφορες μορφές της εν γένει 
άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργατικό δίκαιο και τα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα με 
τη μορφή απασχόλησης και εξετάζοντας
τη δυνατότητα επαρκούς ρύθμισης της 
κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
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επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 121
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει νομικά 
τη φύση και τις διάφορες μορφές της εν 
γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα 
με τη μορφή απασχόλησης και
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει νομικά 
τη φύση και τις διάφορες μορφές της εν 
γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της· θεωρεί ιδίως ότι 
οι έννοιες της «οικονομικά εξαρτώμενης 
απασχόλησης» και του «οικονομικά 
εξαρτώμενου αυτοαπασχολούμενου» 
πρέπει να διασαφηνιστούν με 
περισσότερες λεπτομέρειες τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης, ώστε το εργασιακό δίκαιο και τα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας να 
εφαρμόζονται ανάλογα με τη μορφή 
απασχόλησης και να προβλέπεται η
δυνατότητα επαρκούς ρύθμισης της 
κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

Or. lt

Τροπολογία 122
Ria Oomen-Ruijten
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει νομικά 
τη φύση και τις διάφορες μορφές της εν 
γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα 
με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης·

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θα ορίζει νομικά 
τη φύση και τις διάφορες μορφές της εν 
γένει άτυπης εργασίας και της 
αυτοαπασχόλησης που είναι και η πιο 
διαδεδομένη μορφή της, εφαρμόζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το εργασιακό δίκαιο και 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας ανάλογα 
με τη μορφή απασχόλησης και 
προβλέποντας τη δυνατότητα επαρκούς 
ρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης των 
αυτοαπασχολούμενων· εκτιμά ότι θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σαφώς η 
ψευδο-αυτοαπασχόληση και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους εργοδότες σε 
διαπιστωμένες περιπτώσεις ψευδο-
αυτοαπασχόλησης· με σκοπό την πρόληψη 
αυτών των μεμονωμένων περιπτώσεων 
ψευδο-αυτοαπασχόλησης, τα κράτη μέλη 
δύνανται να θεσπίζουν διευρυμένο 
σύστημα μέτρων πρόληψης και ελέγχου·

Or. nl

Τροπολογία 123
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης 
από τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, και 
ότι τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων 

17. ζητεί να μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·
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εξαρτώνται κατά το δυνατόν λιγότερο 
από το καθεστώς τους ως μισθωτών ή 
αυτοαπασχολούμενων· αφετέρου, ζητεί να 
μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 124
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης 
από τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, και 
ότι τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων 
εξαρτώνται κατά το δυνατόν λιγότερο 
από το καθεστώς τους ως μισθωτών ή 
αυτοαπασχολούμενων· αφετέρου, ζητεί να 
μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης 
εργασίας και της οικονομικής 
δραστηριότητας αυτής της μορφής και 
να τονώνεται το επιχειρηματικό πνεύμα 
και η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν την ψευδο-
αυτοαπασχόληση·

Or. de
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Τροπολογία 125
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης 
από τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, και 
ότι τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων 
εξαρτώνται κατά το δυνατόν λιγότερο 
από το καθεστώς τους ως μισθωτών ή 
αυτοαπασχολούμενων· αφετέρου, ζητεί να 
μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε μέσο στέρησης από τους 
εργαζόμενους των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης και εργασίας, και ότι οι 
αυτοαπασχολούμενοι απολαύουν 
επαρκών δικαιωμάτων απασχόλησης και 
κοινωνικής ασφάλισης· αφετέρου, ζητεί 
να μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 126
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης από 
τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, και 
ότι τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων 

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης από 
τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, και 
ότι τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων 
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εξαρτώνται κατά το δυνατόν λιγότερο από 
το καθεστώς τους ως μισθωτών ή 
αυτοαπασχολούμενων· αφετέρου, ζητεί να 
μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

εξαρτώνται κατά το δυνατόν λιγότερο από 
το καθεστώς τους ως μισθωτών ή 
αυτοαπασχολούμενων· αφετέρου, 
υποστηρίζει ότι η εξομοίωση των 
αυτοαπασχολούμενων με τους μισθωτούς 
δεν είναι αιτιολογημένη, και ότι θα πρέπει
να διατηρούνται τα πλεονεκτήματα της 
ανεξάρτητης εργασίας και της οικονομικής 
δραστηριότητας αυτής της μορφής και να 
τονώνεται το επιχειρηματικό πνεύμα και η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης από 
τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, και 
ότι τα κοινωνικά και εργασιακά 
δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων 
εξαρτώνται κατά το δυνατόν λιγότερο από 
το καθεστώς τους ως μισθωτών ή 
αυτοαπασχολούμενων· αφετέρου, ζητεί να 
μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

17. καλεί μετ' επιμονής τα κράτη μέλη να 
μεριμνούν ότι η αυτοαπασχόληση δεν 
μετατρέπεται σε εργαλείο αθέμιτου 
ανταγωνισμού, ούτε σε μέσο στέρησης από 
τους εργαζόμενους των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας ή σε 
μέσο καταστρατήγησης του εργατικού 
δικαίου και του δικαίου κοινωνικής 
ασφάλισης από τους εργοδότες, και ότι τα 
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των 
αυτοαπασχολούμενων εξαρτώνται κατά το 
δυνατόν λιγότερο από το καθεστώς τους 
ως μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων· 
αφετέρου, ζητεί να μην εξομοιώνονται οι 
αυτοαπασχολούμενοι με τους μισθωτούς, 
προκειμένου να διατηρούνται τα 
πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης εργασίας 
και της οικονομικής δραστηριότητας αυτής 
της μορφής και να τονώνεται το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει τους κοινωνικούς 
εταίρους να προωθήσουν την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
συνδικαλιστικών και των επαγγελματικών 
ενώσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στους αυτοαπασχολούμενους, 
την καταπολέμηση της ψευδο-
αυτοαπασχόλησης και την ενθάρρυνση 
της αυτοαπασχόλησης για ίδιο 
λογαριασμό·

Or. en

Τροπολογία 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο και τον τρόπο 
με τον οποίο οι αυτοαπασχολούμενοι θα 
πρέπει να ενταχθούν στις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
στρατηγικών για την εξέταση των 
ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
αυτοαπασχολούμενοι στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το εθνικό δίκαιο δεν 
επιτρέπει την εκπροσώπησή τους από 
συνδικαλιστικές ενώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 130
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
την κοινωνική προστασία που σχετίζεται 
με τη συνταξιοδότηση, τις αναπηρίες, την 
άδεια μητρότητας/πατρότητας, την 
ανεργία, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα 
στους αυτοαπασχολούμενους, ειδικότερα 
αυτούς των οποίων η εργασία έχει 
ομοιότητες με την εργασία μισθωτών·

18. καλεί τα κράτη μέλη, εφόσον 
απαιτείται, να αναπτύξουν την κοινωνική 
προστασία που σχετίζεται με τη 
συνταξιοδότηση, τις αναπηρίες, την άδεια 
μητρότητας/πατρότητας, την ανεργία, ώστε 
να προσαρμόζεται καλύτερα στους 
αυτοαπασχολούμενους·

Or. de

Τροπολογία 131
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
την κοινωνική προστασία που σχετίζεται
με τη συνταξιοδότηση, τις αναπηρίες, την 
άδεια μητρότητας/πατρότητας, την 
ανεργία, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα 
στους αυτοαπασχολούμενους, ειδικότερα 
αυτούς των οποίων η εργασία έχει 
ομοιότητες με την εργασία μισθωτών·

18. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
την κοινωνική προστασία που σχετίζεται 
με τη συνταξιοδότηση, τις αναπηρίες, την 
ανεργία, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα 
στους αυτοαπασχολούμενους·

Or. en

Τροπολογία 132
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν
την κοινωνική προστασία που σχετίζεται 
με τη συνταξιοδότηση, τις αναπηρίες, την 
άδεια μητρότητας/πατρότητας, την 
ανεργία, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα 
στους αυτοαπασχολούμενους, ειδικότερα 
αυτούς των οποίων η εργασία έχει 
ομοιότητες με την εργασία μισθωτών·

18. καλεί τα κράτη μέλη, εάν δεν το έχουν 
κάνει ήδη, να ευθυγραμμίσουν την 
κοινωνική προστασία που σχετίζεται με τη 
συνταξιοδότηση, τις αναπηρίες, την άδεια 
μητρότητας/πατρότητας, την ανεργία με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να 
προσαρμόζεται καλύτερα στους 
αυτοαπασχολούμενους και να είναι 
ισοδύναμη με εκείνη που απολαμβάνουν 
οι υπάλληλοι ή οι εργάτες·

Or. de

Τροπολογία 133
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνδέσουν τα δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας με το άτομο και όχι με τη 
σύμβαση εργασίας, εξασφαλίζοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο αξιοπρεπή κοινωνική 
προστασία για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων και των μισθωτών, 
ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης ή 
το καθεστώς απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 134
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. παροτρύνει τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους κοιωννικούς εταίρους 
να προχωρήσουν στη διαμόρφωση ενός 
πλαισίου επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας για αυτοαπασχολούμενους 
στη βάση της ανταποδοτικότητας και της 
αρχής κατά των διακρίσεων με ειδική 
μέριμνα ώστε αφενός να μη 
δημιουργούνται επιπλέον προκόμματα 
στην αυτοαπασχόληση όπως η αύξηση 
της γραφειοκρατίας, και αφετέρου να 
διατηρούνται τα πλεονεκτήματα του 
καθεστώτος της αυτοαπασχόλησης.

Or. el

Τροπολογία 135
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται κοινωνική ασφάλιση όχι 
μόνο για αυτοαπασχολούμενους αλλά και 
για τους συζύγους (συντρόφους) τους και 
τα μέλη της οικογενείας τους που τους 
βοηθούν·

Or. lt

Τροπολογία 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
και να υποστηρίξουν ομαδικές 
ασφαλίσεις για τα εργατικά ατυχήματα 
και τις επαγγελματικές ασθένειες· καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των αυτοαπασχολουμένων σε 
συλλογικά συστήματα ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης βασισμένα στην αρχή 
της αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 137
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να μεριμνούν ότι τα άτομα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις μεταβολές της 
κοινωνικής τους προστασίας και του 
δικαιώματός τους στην εργασία, καθώς και 
σχετικά με άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της 
απόκτησης του εν λόγω καθεστώτος·

19. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στα
άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν 
καθεστώς αυτοαπασχολούμενου τη 
δέουσα ενημέρωση σχετικά με τις 
μεταβολές της κοινωνικής τους 
προστασίας και του δικαιώματός τους στην 
εργασία, καθώς και σχετικά με άλλα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την οικονομική τους 
δραστηριότητα λόγω της απόκτησης του εν 
λόγω καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 138
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να μεριμνούν ότι τα άτομα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις μεταβολές της 
κοινωνικής τους προστασίας και του 
δικαιώματός τους στην εργασία, καθώς 
και σχετικά με άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της 
απόκτησης του εν λόγω καθεστώτος·

19. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
δεόντως τα άτομα που επιθυμούν να 
αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου σχετικά με τις 
μεταβολές της κοινωνικής τους 
προστασίας, καθώς και σχετικά με άλλα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την οικονομική τους 
δραστηριότητα λόγω της απόκτησης του εν 
λόγω καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 139
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να μεριμνούν ότι τα άτομα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις μεταβολές της 
κοινωνικής τους προστασίας και του 
δικαιώματός τους στην εργασία, καθώς και 
σχετικά με άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της 
απόκτησης του εν λόγω καθεστώτος·

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να μεριμνούν, εφόσον απαιτείται, ότι τα 
άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν 
καθεστώς αυτοαπασχολούμενου 
ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις 
μεταβολές της κοινωνικής τους 
προστασίας και του δικαιώματός τους στην 
εργασία, καθώς και σχετικά με άλλα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την οικονομική τους 
δραστηριότητα λόγω της απόκτησης του εν 
λόγω καθεστώτος·

Or. de

Τροπολογία 140
Csaba Sógor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να μεριμνούν ότι τα άτομα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις μεταβολές της 
κοινωνικής τους προστασίας και του 
δικαιώματός τους στην εργασία, καθώς και 
σχετικά με άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της 
απόκτησης του εν λόγω καθεστώτος·

19. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ότι 
τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν 
καθεστώς αυτοαπασχολούμενου 
ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις 
μεταβολές της κοινωνικής τους 
προστασίας και του δικαιώματός τους στην 
εργασία, καθώς και σχετικά με άλλα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την οικονομική τους 
δραστηριότητα λόγω της απόκτησης του εν 
λόγω καθεστώτος·

Or. en

Τροπολογία 141
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να μεριμνούν ότι τα άτομα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις μεταβολές της 
κοινωνικής τους προστασίας και του 
δικαιώματός τους στην εργασία, καθώς και 
σχετικά με άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της 
απόκτησης του εν λόγω καθεστώτος·

19. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να μεριμνούν ότι τα άτομα που επιθυμούν 
να αποκτήσουν καθεστώς 
αυτοαπασχολούμενου ενημερώνονται 
δεόντως σχετικά με τις μεταβολές της 
κοινωνικής τους προστασίας και του 
δικαιώματός τους στην εργασία, καθώς και 
σχετικά με άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 
οικονομική τους δραστηριότητα λόγω της 
απόκτησης του εν λόγω καθεστώτος· 
ειδικότερα, οι αυτοαπασχολούμενοι 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 
περίπτωση αποδημίας, μετανάστευσης 
και διασυνοριακής απασχόλησης·

Or. nl
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Τροπολογία 142
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους σε 
μια διαδικασία εξέλιξης και 
εκσυγχρονισμού της κοινωνικής 
προστασίας και να αναπτύξουν τον 
κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο· καλεί επίσης τους 
κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στην 
ημερήσια διάταξη ζητήματα που αφορούν 
τα εργασιακά δικαιώματα και την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων·

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους σε 
μια διαδικασία εξέλιξης και 
εκσυγχρονισμού της κοινωνικής 
προστασίας και να αναπτύξουν τον 
κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο· καλεί επίσης τους 
κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στην 
ημερήσια διάταξη ζητήματα που αφορούν 
τα εργασιακά δικαιώματα και την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 143
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους σε 
μια διαδικασία εξέλιξης και 
εκσυγχρονισμού της κοινωνικής 
προστασίας και να αναπτύξουν τον 
κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο· καλεί επίσης τους 
κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στην 
ημερήσια διάταξη ζητήματα που 
αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και 
την κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων·

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους σε 
μια διαδικασία εξέλιξης και 
εκσυγχρονισμού της κοινωνικής 
προστασίας και να αναπτύξουν τον 
κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 144
Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους σε 
μια διαδικασία εξέλιξης και 
εκσυγχρονισμού της κοινωνικής 
προστασίας και να αναπτύξουν τον 
κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο· καλεί επίσης τους 
κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στην 
ημερήσια διάταξη ζητήματα που αφορούν 
τα εργασιακά δικαιώματα και την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων·

20. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εντάξουν τους κοινωνικούς εταίρους σε 
μια διαδικασία εξέλιξης και, κατά 
περίπτωση, εκσυγχρονισμού της 
κοινωνικής προστασίας και να αναπτύξουν 
τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο όσον αφορά το εν λόγω 
ζήτημα και σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική· καλεί επίσης 
τους κοινωνικούς εταίρους να θέσουν στην 
ημερήσια διάταξη ζητήματα που αφορούν 
τα εργασιακά δικαιώματα και την 
κοινωνική προστασία των 
αυτοαπασχολούμενων·

Or. en


