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Τροπολογία 1
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2012/2293(INI)),

Or. en

Τροπολογία 2
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον 
αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση 
των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Τροπολογία 3
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση 
που διοργανώθηκε από την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 9 Ιανουαρίου 2014 με 
θέμα «Πτυχές απασχόλησης και 
κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των 
δράσεων της Τρόικας όσον αφορά τις 
χώρες της ευρωζώνης που υπάγονται σε 
πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής»,

Or. en

Τροπολογία 4
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. έχοντας υπόψη τα 4 σχέδια 
σημειωμάτων πολιτικής με θέμα 
«Αξιολόγηση των κοινωνικών πτυχών και 
των πτυχών απασχόλησης και των 
προκλήσεων» στην Ελλάδα, την 
Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο, 
τα οποία συντάχθηκαν από τη ΓΔ 
Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, 
Διεύθυνση Α - Οικονομική και 
επιστημονική πολιτική, Μονάδα στήριξης 
της οικονομικής διακυβέρνησης τον 
Ιανουάριο του 2014,

Or. en

Τροπολογία 5
Sari Essayah
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα (Μάιος 2010 
και Μάρτιος 2012), την Ιρλανδία 
(Δεκέμβριος 2010), την Πορτογαλία 
(Μάιος 2011) και την Κύπρο (Ιούνιος 
2013) είχαν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο 
στα επίπεδα απασχόλησης και οδυνηρές 
συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός 
ότι όλα τα προγράμματα υπεγράφησαν 
επισήμως από την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν 
και οι όροι τους προσδιορίστηκαν από 
κοινού από το ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
την Επιτροπή·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα μέτρα του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της
στην Ελλάδα (Μάιος 2010 και Μάρτιος 
2012), την Ιρλανδία (Δεκέμβριος 2010), 
την Πορτογαλία (Μάιος 2011) και την 
Κύπρο (Ιούνιος 2013) είχαν άμεσο και 
έμμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα 
απασχόλησης και οδυνηρές συνέπειες για 
την κοινωνική κατάσταση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα 
προγράμματα υπεγράφησαν επισήμως από 
την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν και οι όροι 
τους προσδιορίστηκαν από κοινού από το 
ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τα αρμόδια 
κράτη μέλη και την Επιτροπή·

Or. fi

Τροπολογία 6
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα (Μάιος 2010 
και Μάρτιος 2012), την Ιρλανδία 
(Δεκέμβριος 2010), την Πορτογαλία 
(Μάιος 2011) και την Κύπρο (Ιούνιος 
2013) είχαν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο 
στα επίπεδα απασχόλησης και οδυνηρές 
συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός 
ότι όλα τα προγράμματα υπεγράφησαν 
επισήμως από την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία 
οικονομική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η 
Πορτογαλία και η Κύπρος είχαν άμεσο και 
έμμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα 
απασχόλησης και οδυνηρές συνέπειες για
την κοινωνική κατάσταση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα 
προγράμματα υπεγράφησαν επισήμως από 
την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν και οι όροι 
τους προσδιορίστηκαν από κοινού από το 
ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή 
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και οι όροι τους προσδιορίστηκαν από 
κοινού από το ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
την Επιτροπή·

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την 
Επιτροπή·

Or. es

Τροπολογία 7
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα (Μάιος 2010 
και Μάρτιος 2012), την Ιρλανδία 
(Δεκέμβριος 2010), την Πορτογαλία 
(Μάιος 2011) και την Κύπρο (Ιούνιος 
2013) είχαν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο 
στα επίπεδα απασχόλησης και οδυνηρές 
συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός 
ότι όλα τα προγράμματα υπεγράφησαν 
επισήμως από την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν 
και οι όροι τους προσδιορίστηκαν από 
κοινού από το ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
την Επιτροπή·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κρίσης και λόγω της επιδείνωσης της 
οικονομικής τους κατάστασης η Ελλάδα 
(Μάιος 2010 και Μάρτιος 2012), η 
Ιρλανδία (Δεκέμβριος 2010), η 
Πορτογαλία (Μάιος 2011) και η Κύπρος 
(Ιούνιος 2013) ζήτησαν χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 
υπέγραψαν προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής τα μέτρα των οποίων είχαν 
άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα 
απασχόλησης και στο βιοτικό επίπεδο 
πολλών ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα 
προγράμματα υπεγράφησαν επισήμως από 
την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν και οι όροι 
τους προσδιορίστηκαν από κοινού από το 
ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη που τέθηκαν υπό 
δημοσιονομική επιτήρηση·

Or. pt

Τροπολογία 8
Heinz K. Becker
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα (Μάιος 2010 
και Μάρτιος 2012), την Ιρλανδία
(Δεκέμβριος 2010), την Πορτογαλία
(Μάιος 2011) και την Κύπρο (Ιούνιος 
2013) είχαν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο 
στα επίπεδα απασχόλησης και οδυνηρές 
συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός 
ότι όλα τα προγράμματα υπεγράφησαν
επισήμως από την Επιτροπή, 
σχεδιάστηκαν και οι όροι τους 
προσδιορίστηκαν από κοινού από το ΔΝΤ, 
την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Επιτροπή·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, οι 
οποίες είχαν συσσωρευτεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, την 
Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο 
είχαν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στα 
επίπεδα απασχόλησης και οδυνηρές 
συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες θα 
ήταν πολύ χειρότερες χωρίς την 
αλληλεγγύη των χωρών της ζώνης του 
ευρώ και της διεθνούς κοινότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός 
ότι όλα τα προγράμματα υπεγράφησαν από 
το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις των 
ενδιαφερόμενων χωρών, σχεδιάστηκαν 
και οι όροι τους προσδιορίστηκαν από 
κοινού από το ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την 
Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις που 
ζήτησαν χρηματοδοτική στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του 
προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα (Μάιος 2010 
και Μάρτιος 2012), την Ιρλανδία
(Δεκέμβριος 2010), την Πορτογαλία
(Μάιος 2011) και την Κύπρο (Ιούνιος 
2013) είχαν άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο 
στα επίπεδα απασχόλησης και οδυνηρές 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα μέτρα του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα (Μάιος 2010 και Μάρτιος 2012), 
την Ιρλανδία (Δεκέμβριος 2010), την 
Πορτογαλία (Μάιος 2011) και την Κύπρο
(Ιούνιος 2013) είχαν άμεσο και έμμεσο 
αντίκτυπο στα επίπεδα απασχόλησης για 
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συνέπειες για την κοινωνική κατάσταση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός 
ότι όλα τα προγράμματα υπεγράφησαν 
επισήμως από την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν 
και οι όροι τους προσδιορίστηκαν από 
κοινού από το ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
την Επιτροπή·

την κοινωνική κατάσταση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι όλα τα 
προγράμματα υπεγράφησαν επισήμως από 
την Επιτροπή, σχεδιάστηκαν και οι όροι 
τους προσδιορίστηκαν από κοινού από το 
ΔΝΤ, την Ευρωομάδα, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 10
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποκαλούμενα Προγράμματα 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής 
Ενίσχυσης αποσκοπούσαν σε τρεις 
βασικούς στόχους: στη μείωση των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών, στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
στη στήριξη των τραπεζών αλλά ότι, στην 
πράξη, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν 
οδήγησαν σε άμεση μεταβίβαση των 
εισοδημάτων των εργαζομένων προς τους 
μονοπωλιακούς χρηματοπιστωτικούς και 
οικονομικούς ομίλους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στην Πορτογαλία, η πολιτική  
δημοσιονομικής εξυγίανσης οδήγησε 
στην ύφεση και στην επιβάρυνση της 
φορολόγησης για τους εργαζομένους και 
ότι εν ονόματι της δήθεν 
ανταγωνιστικότητας εξελίχθηκε σε 
απορρύθμιση της εργασίας, σε απότομη 
μείωση των μισθών των εργαζομένων και 
γενικευμένη οικονομική εξαθλίωση του 
πληθυσμού και της χώρας·

Or. pt
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Τροπολογία 11
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
φορολογικής και δημοσιονομικής 
εξυγίανσης αποτελούν απάντηση στην 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση 
που βρίσκονται η Ελλάδα, η Κύπρος, η 
Πορτογαλία και η Ιρλανδία και όχι την 
αιτία αυτών·

Or. es

Τροπολογία 12
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρνητικά 
δημοσιονομικά μέτρα έχουν δυσανάλογο 
αντίκτυπο στις ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος με αποτέλεσμα υψηλότερα 
επίπεδα φτώχειας, στερήσεων και 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, λόγω 
του ότι οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος 
εξαρτώνται ιδιαιτέρως από τα δημόσια 
συστήματα υγείας·

Or. en

Τροπολογία 13
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής 
εφαρμόστηκαν εξαιτίας της ακραίας 
κατάστασης των οικονομιών τους, οι 
οποίες κινδύνεψαν ακόμα και από 
χρεοκοπία·

Or. es

Τροπολογία 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
λιτότητας οδηγούν σε αύξηση της 
ανεργίας και μείωση των μισθών, σε 
αύξηση της μετανάστευσης των νέων και 
των εργαζομένων με τα υψηλότερα 
επίπεδα εκπαίδευσης και τα περισσότερα 
προσόντα, σε μικρότερες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, συντελώντας στη μείωση της 
παραγωγικής ικανότητας των 
εργαζομένων·

Or. pt

Τροπολογία 15
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν 
διασφαλιστεί η οικονομική και 
δημοσιονομική βιωσιμότητα των 
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τεσσάρων χωρών, οι προσπάθειες πρέπει 
να επικεντρωθούν σε κοινωνικά 
ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 16
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρονται
τα εξής: «Κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας,
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζονται τα 
εξής: «Κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας»·

Or. en

Τροπολογία 17
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 36 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεσμεύει την Ένωση «να αναγνωρίζει και 
να σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες 
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γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως 
αυτό προβλέπεται στις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές, σύμφωνα με 
τις Συνθήκες, προκειμένου να προαχθεί η 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της 
Ένωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 14 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «ενόψει 
της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα 
πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης, 
καθώς και της συμβολής τους στην 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, η Ένωση και τα κράτη μέλη, 
εντός των πλαισίων των αντιστοίχων 
αρμοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου 
εφαρμογής των Συνθηκών, μεριμνούν 
ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να 
λειτουργούν βάσει αρχών και 
προϋποθέσεων, ιδίως οικονομικών και 
δημοσιονομικών, οι οποίες επιτρέπουν 
την εκπλήρωση του σκοπού τους»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 345 της 
ΣΛΕΕ προβλέπει ότι οι Συνθήκες δεν 
προδικάζουν με κανένα τρόπο το 
καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη 
μέλη και ότι το Πρωτόκολλο αριθ. 26 
σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος διευκρινίζει τις κοινές αξίες 
της Ένωσης όσον αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος

Or. en

Τροπολογία 18
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 
συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), την 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 
συλλογικών δράσεων (άρθρο 28), την 
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προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
απόλυσης (άρθρο 30), τις δίκαιες και 
πρόσφορες συνθήκες εργασίας (άρθρο 31), 
την αναγνώριση και τον σεβασμό του 
δικαιώματος πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικές 
υπηρεσίες και, προκειμένου «να 
καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και η φτώχεια», το δικαίωμα «αξιοπρεπούς 
διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους» (άρθρο 34), το δικαίωμα 
του ατόμου να έχει πρόσβαση στην 
πρόληψη σε θέματα υγείας και να 
απολαύει ιατρικής περίθαλψης (άρθρο 35) 
και τον σεβασμό της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (άρθρο 36)·

προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
απόλυσης (άρθρο 30), τις δίκαιες και 
πρόσφορες συνθήκες εργασίας (άρθρο 31), 
την αναγνώριση και τον σεβασμό του 
δικαιώματος πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικές 
υπηρεσίες και, προκειμένου «να 
καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και η φτώχεια», το δικαίωμα «αξιοπρεπούς 
διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους» (άρθρο 34), το δικαίωμα 
του ατόμου να έχει πρόσβαση στην 
πρόληψη σε θέματα υγείας και να 
απολαύει ιατρικής περίθαλψης (άρθρο 35) 
και την αναγνώριση και τον σεβασμό του 
δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος
(άρθρο 36)·

Or. en

Τροπολογία 19
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την τριμηνιαία επισκόπηση του 
Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Εργασιακή 
και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ», η 
σημαντική πτώση του ΑΕγχΠ της 
Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της 
Ιρλανδίας οδήγησε κυρίως σε μείωση της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 20
Regina Bastos
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 21ης Νοεμβρίου 2013, το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με 
τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης» και την πρότασή της για 
κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για 
βασικούς δείκτες απασχόλησης και 
κοινωνικούς δείκτες ο οποίος θα ενταχθεί 
στη διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ) και στην κοινή 
έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ), αλλά 
εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εν λόγω δείκτες δεν επαρκούν για την 
εξασφάλιση ολοκληρωμένης κάλυψης της 
κατάστασης απασχόλησης και της 
κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη 
και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου τόνισε την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω 
παρακολούθηση θα αποσκοπεί στη 
μείωση των κοινωνικών αποκλίσεων 
μεταξύ των κρατών μελών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 21ης Νοεμβρίου 2013, το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με 
τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης» και την κοινή έκθεση για την 
απασχόληση (ΚΕΑ), 

Or. pt

Τροπολογία 21
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 21ης Νοεμβρίου 2013, το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με 
τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 21ης Νοεμβρίου 2013, το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με 
τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 
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της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης» και την πρότασή της για 
κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για 
βασικούς δείκτες απασχόλησης και 
κοινωνικούς δείκτες ο οποίος θα ενταχθεί 
στη διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ) και στην κοινή 
έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ), αλλά 
εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
εν λόγω δείκτες δεν επαρκούν για την 
εξασφάλιση ολοκληρωμένης κάλυψης της 
κατάστασης απασχόλησης και της 
κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη 
και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου τόνισε την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω 
παρακολούθηση θα αποσκοπεί στη μείωση 
των κοινωνικών αποκλίσεων μεταξύ των 
κρατών μελών·

της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης» και την πρότασή της για 
κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για 
βασικούς δείκτες απασχόλησης και 
κοινωνικούς δείκτες ο οποίος θα ενταχθεί 
στη διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ) και στην κοινή 
έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ) ως 
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της 
οικοδόμησης μιας κοινωνικής διάστασης 
της ΟΝΕ, αλλά εξέφρασε τη λύπη του για 
το γεγονός ότι οι εν λόγω δείκτες δεν 
επαρκούν για την εξασφάλιση 
ολοκληρωμένης κάλυψης της κατάστασης 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
κατάστασης στα κράτη μέλη και της 
μεταξύ τους αλληλεπίδρασης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου τόνισε την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω 
παρακολούθηση θα αποσκοπεί στη μείωση 
των κοινωνικών αποκλίσεων μεταξύ των 
κρατών μελών και στην προώθηση της 
κοινωνικής σύγκλισης προς τα πάνω και 
της κοινωνικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 21ης Νοεμβρίου 2013, το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με 
τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης» και την πρότασή της για 
κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για 
βασικούς δείκτες απασχόλησης και 
κοινωνικούς δείκτες ο οποίος θα ενταχθεί 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 21ης Νοεμβρίου 2013, το 
Κοινοβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 με 
τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης» και την πρότασή της για 
κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για 
βασικούς δείκτες απασχόλησης και 
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στη διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ) και στην κοινή 
έκθεση για την απασχόληση (ΚΕΑ), αλλά 
εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εν λόγω δείκτες δεν επαρκούν για την 
εξασφάλιση ολοκληρωμένης κάλυψης της 
κατάστασης απασχόλησης και της 
κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη 
και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου τόνισε την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω 
παρακολούθηση θα αποσκοπεί στη 
μείωση των κοινωνικών αποκλίσεων 
μεταξύ των κρατών μελών·

κοινωνικούς δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 23
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα 
δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόοδος 
που σημειώνεται στις τέσσερις χώρες ως 
προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μειώνεται με 
ταχείς ρυθμούς (βλέπε παράρτημα 1)·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα 
δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόοδος 
που σημειώνεται στις τέσσερις χώρες ως 
προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μειώνεται με 
ταχείς ρυθμούς (βλέπε παράρτημα 1)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Πορτογαλία 
η κατάσταση δεν είναι ίδια για όλους τους 
δείκτες, η πρόοδος ως προς την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι άνιση, καθώς η τάση είναι 
θετική όσον αφορά τους δείκτες σχετικά 
με την εκπαίδευση, ενώ η τάση στον 
τομέα της απασχόλησης παρουσιάζει 
μεγαλύτερες προκλήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 24
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα 
δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόοδος 
που σημειώνεται στις τέσσερις χώρες ως 
προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μειώνεται με 
ταχείς ρυθμούς (βλέπε παράρτημα 1)·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα 
δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόοδος 
που σημειώνεται στις τέσσερις χώρες ως 
προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μειώνεται με 
ταχείς ρυθμούς, με εξαίρεση τους στόχους 
που συνδέονται με άτομα που 
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση και τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλέπε 
παράρτημα 1)·

Or. en

Τροπολογία 25
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα 
δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόοδος 
που σημειώνεται στις τέσσερις χώρες ως 
προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μειώνεται με 
ταχείς ρυθμούς (βλέπε παράρτημα 1)·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα 
δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόοδος 
που σημειώνεται στις τέσσερις χώρες ως 
προς την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μειωνόταν
με ταχείς ρυθμούς (βλέπε παράρτημα 1)
και οι σημαντικοί οικονομικοί δείκτες 
είναι πλέον ανοδικοί, αλλά οι κοινωνικοί 
δείκτες όχι ακόμη·

Or. en
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Τροπολογία 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παρεμβάσεις της Τρόικας στις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
παρουσίασαν σοβαρό δημοκρατικό 
έλλειμμα, οι λαοί υπέστησαν πραγματικό 
οικονομικό εκβιασμό και προσταγές από 
μη εκλεγμένους φορείς χωρίς υποχρέωση 
λογοδοσίας και χωρίς διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές 
στις χώρες αυτές βελτιώνονται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα πρέπει 
να αρχίσει να συμβάλει στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας σε αυτές τις 
οικονομίες και να αναστρέψει την τάση 
συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
χρηματοδοτικής συνδρομής υπό όρους 
δεν απέτυχαν απλώς να επιτύχουν τον 
κύριο στόχο της Επιτροπής για επίτευξη 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας, 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας και 
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, 
αλλά επίσης προκάλεσαν μεγάλη ζημία 
στην πρόοδο που είχε σημειωθεί προ της 
κρίσης σε τομείς πολιτικής όπως την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία 
της Ιρλανδίας όσον αφορά την έξοδο από 
το πρόγραμμα σχετίζεται ελάχιστα με
πραγματικά επιτεύγματα που επηρεάζουν 
τη ζωή των ανθρώπων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η επιτυχία αυτή είναι βασικά 
πλασματική και αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των πολιτικών της 
ιρλανδικής κυβέρνησης και στη χρήση 
της Ιρλανδίας ως παραδείγματος για να 
αναγκαστούν οι εργαζόμενοι στη Νότια 
Ευρώπη να δεχτούν περισσότερη 
λιτότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
πραγματικότητα η Ιρλανδία έχει το 
υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης από 
όλα τα κράτη μέλη, οι επενδύσεις 
αντιστοιχούν στο 10,6% του ιρλανδικού 
ΑΕγχΠ, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο 
ποσοστό στην ΕΕ καθώς ο μέσος όρος 
βρίσκεται στο 20%, η Ιρλανδία 
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εξακολουθεί να έχει μη βιώσιμο λόγο 
χρέους προς ΑΕγχΠ της τάξης του 125% 
και η ιδιωτική κατανάλωση έχει μειωθεί 
κατά 12% συγκριτικά με το 2008·

Or. en

Τροπολογία 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους 
ισχυρισμούς της Τρόικας και της 
ιρλανδικής κυβέρνησης, η Ιρλανδία δεν 
έχει ανακτήσει την οικονομική κυριαρχία 
της μετά την έξοδο από το πρόγραμμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία, πέρα 
από το ότι υφίσταται την «οικονομική 
διακυβέρνηση» της ΕΕ όπως όλες οι 
άλλες χώρες της ΕΕ, υφίσταται επίσης 
«παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα» 
από το ΔΝΤ και «εποπτεία μετά το 
πρόγραμμα» από την Επιτροπή, όπου 
περιλαμβάνονται τυπικές επιθεωρήσεις 
και η εξουσία να επιβληθεί περαιτέρω 
λιτότητα  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
θα εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες μετά 
την έξοδό τους από τα προγράμματά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες·

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα, μαζί με τις 
εθνικές κυβερνήσεις, για τους όρους που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 32
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες·

1. διαπιστώνει ότι χωρίς τα προγράμματα 
δημοσιονομικής προσαρμογής ο 
κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης θα 
ήταν σαφώς χειρότερος από ό,τι είναι 
σήμερα και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
(η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες σε σύγκριση με
τις συνέπειες χωρίς τα προγράμματα 
δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or. fi

Τροπολογία 33
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες·

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι εξ ολοκλήρου αναμεμιγμένα στην 
εκπόνηση των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or. pt

Τροπολογία 34
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες·

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής·

Or. es

Τροπολογία 35
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η
Ευρωομάδα) είναι πλήρως συνυπεύθυνα 
για τους όρους που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων 

1. διαπιστώνει ότι τα όργανα που είναι 
αρμόδια για τη λήψη τελικών αποφάσεων 
είναι η Ευρωομάδα, το ΔΝΤ και τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ότι οι 
αποφάσεις αυτές βασίστηκαν στην 
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δημοσιονομικής προσαρμογής, και,
συνεπώς, για τις κοινωνικές τους 
συνέπειες·

εμπειρογνωμοσύνη του ΔΝΤ, της 
Επιτροπής και της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και, συνεπώς, για τις 
κοινωνικές τους συνέπειες·

1. διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ (η ΕΚΤ, η Επιτροπή και η Ευρωομάδα) 
είναι πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους 
που επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 37
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. διαπιστώνει ότι, παρά την ανάγκη για 
εξασφάλιση βιωσιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αγωνιστεί για να διασφαλίσει 
κατάλληλη κοινωνική προστασία για τους 
πολίτες της·

Or. es
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Τροπολογία 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια του εγχειρήματος: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τα 
προγράμματα και τα συναφή μέτρα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια του εγχειρήματος: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τα 
προγράμματα και τα συναφή μέτρα· 
επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστήριξε νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές λιτότητας τέτοιου τύπου, π.χ. 
μέσω της αποδοχής, μεταξύ άλλων, της 
δέσμης δύο μέτρων, της δέσμης έξι 
μέτρων και του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 39
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια του εγχειρήματος: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τα 
προγράμματα και τα συναφή μέτρα·

2. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανυπαρξία νομικής βάσης που είχε ως 
αποτέλεσμα να τεθεί το Κοινοβούλιο στο 
περιθώριο σε όλα τα στάδια του 
εγχειρήματος: τόσο κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο και κατά το 
στάδιο ανάπτυξης των εντολών όσο και 
κατά την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τα 
προγράμματα και τα συναφή μέτρα·

Or. pt
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Τροπολογία 40
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια του εγχειρήματος: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από 
τα προγράμματα και τα συναφή μέτρα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια των προγραμμάτων: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση του 
αντικτύπου των προγραμμάτων και τα
συναφή μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 41
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια του εγχειρήματος: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τα 
προγράμματα και τα συναφή μέτρα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Κοινοβούλιο βρέθηκε στο περιθώριο σε 
όλα τα στάδια του εγχειρήματος: τόσο 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο και 
κατά το στάδιο ανάπτυξης των εντολών 
όσο και κατά την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τα 
προγράμματα και τα συναφή μέτρα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ολόκληρη η διαδικασία δεν μπόρεσε να 
βασιστεί στη Συνθήκη λόγω έλλειψης 
νομικής βάσης και έπρεπε να επιλεγεί μια 
διακυβερνητική προσέγγιση, η οποία δεν 
δίνει κανένα ρόλο στο Κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 42
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν 
χωρίς καμία εκτίμηση των συνεπειών 
μέσω μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού 
με την Επιτροπή Απασχόλησης, την 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, το 
Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» 
(EPSCO) ή τον Επίτροπο που είναι 
αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και 
κοινωνικών υποθέσεων· εκφράζει, επίσης, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις 
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, δεν 
ζητήθηκε η γνώμη των συμβουλευτικών 
φορέων που έχουν θεσπιστεί από τη 
Συνθήκη, ιδίως της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ)·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν 
χωρίς επαρκή εκτίμηση των συνεπειών 
μέσω μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού 
με την Επιτροπή Απασχόλησης, την 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, το 
Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» 
(EPSCO) ή τον Επίτροπο που είναι 
αρμόδιος για θέματα απασχόλησης και 
κοινωνικών υποθέσεων· εκφράζει, επίσης, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις 
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, δεν 
ζητήθηκε η γνώμη των συμβουλευτικών 
φορέων που έχουν θεσπιστεί από τη 
Συνθήκη, ιδίως της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ)·

Or. fi

Τροπολογία 43
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν 
χωρίς καμία εκτίμηση των συνεπειών μέσω 
μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού με την 
Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας, το Συμβούλιο 

3. θεωρεί αρνητικό το γεγονός ότι τα εν 
λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν χωρίς 
καμία εκτίμηση των συνεπειών μέσω 
μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού με την 
Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας, το Συμβούλιο 
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«Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία 
και Καταναλωτές» (EPSCO) ή τον 
Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα 
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων· 
εκφράζει, επίσης, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές 
κοινωνικές επιπτώσεις, δεν ζητήθηκε η 
γνώμη των συμβουλευτικών φορέων που 
έχουν θεσπιστεί από τη Συνθήκη, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ)·

«Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία 
και Καταναλωτές» (EPSCO) ή τον 
Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα 
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων· 
εκφράζει, επίσης, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές 
κοινωνικές επιπτώσεις, δεν ζητήθηκε η 
γνώμη των συμβουλευτικών φορέων που 
έχουν θεσπιστεί από τη Συνθήκη, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ)·

Or. pt

Τροπολογία 44
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν 
χωρίς καμία εκτίμηση των συνεπειών μέσω 
μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού με την 
Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας, το Συμβούλιο
«Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία 
και Καταναλωτές» (EPSCO) ή τον 
Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα 
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων·
εκφράζει, επίσης, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές 
κοινωνικές επιπτώσεις, δεν ζητήθηκε η 
γνώμη των συμβουλευτικών φορέων που 
έχουν θεσπιστεί από τη Συνθήκη, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ)·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα εν λόγω προγράμματα σχεδιάστηκαν 
χωρίς καμία εκτίμηση των συνεπειών μέσω 
μελετών αντίκτυπου ή συντονισμού με την 
Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας, το Συμβούλιο
«Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία 
και Καταναλωτές» (EPSCO) ή τον 
Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα 
απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων·
εκφράζει, επίσης, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της 
ΔΟΕ, και ότι, παρά τις σημαντικές 
κοινωνικές επιπτώσεις, δεν ζητήθηκε η 
γνώμη των συμβουλευτικών φορέων που 
έχουν θεσπιστεί από τη Συνθήκη, ιδίως της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ)·

Or. en
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Τροπολογία 45
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) καταδικάζει το γεγονός ότι πολλές από 
τις διατάξεις και τα μέτρα που 
ελήφθησαν στα προγράμματα πολιτικής 
της Τρόικας δεν συνάδουν με τις αρχές 
της Συνθήκης που αναφέρονται στις 
αιτιολογικές σκέψεις Β έως Ε και 
εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις 
παρεμβάσεις στον τομέα των μισθών και 
τα ίδια τα συστήματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
κατάφερε να λειτουργήσει εν προκειμένω 
ως θεματοφύλακας της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 46
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) καταδικάζει το γεγονός ότι η πολιτική 
που εφαρμόστηκε από την Τρόικα 
προχώρησε πολύ περισσότερο σε 
περιπτώσεις όπου κοινωνικοί εταίροι 
υπέγραψαν κοινή συμφωνία, καθώς δεν 
έγινε σεβαστή η ισορροπία που 
επιτεύχθηκε από τους κοινωνικούς 
εταίρους όσον αφορά τα μέτρα για τους 
μισθούς και/ή τη μεταρρύθμιση της 
αγοράς εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 47
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει 
από το 2008 μία άνευ προηγουμένου 
οικονομική και δημοσιονομική κρίση·

Or. pt

Τροπολογία 48
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι οι όροι που επιβλήθηκαν για τη 
χρηματοδοτική συνδρομή έθεσαν σε 
κίνδυνο τους κοινωνικούς στόχους της 
ΕΕ και οδήγησαν στην κατάρρευσή τους 
για πολλούς λόγους:

- παρόλο που τα προγράμματα έχουν 
συγκεκριμένη διάρκεια, ορισμένα μέτρα 
που προβλέπονται σε αυτά έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα·

- τα μέτρα είναι ιδιαίτερα επαχθή και 
δυσανάλογα·

- δεν υφίσταται λογική σχέση ούτε και 
μετρήσιμος οικονομικός αντίκτυπος 
μεταξύ του βαθμού, της έντασης και της 
διάρκειας των περιορισμών·

- τα προγράμματα δεν έλαβαν υπόψη 
δευτερογενείς επιπτώσεις σε 
διασυνοριακό επίπεδο και επιδεινώνουν 
τις συνθήκες στην ευρύτερη ευρωζώνη·

- τα μέτρα δεν συνοδεύτηκαν από 
απαραίτητα μέτρα και εγγυήσεις για την 
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προστασία των ευπαθών ομάδων και 
ανάγκασαν τον απλό λαό να υποστεί 
δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο των μέτρων 
λιτότητας·

Or. en

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο δίκαιος αντίκτυπος κατανομής των 
μέτρων δεν περιλαμβάνονταν στους 
βασικούς στόχους των προγραμμάτων 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 50
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι τα 
προγράμματα επικεντρώθηκαν μόνο σε 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και 
μέτρα λιτότητας, με στόχο την ανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας μέσω 
περικοπών στους κατώτατους μισθούς, 
αποκέντρωσης της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, περικοπών των 
κοινωνικών παροχών, ελαστικότερης 
εργατικής νομοθεσίας και περιορισμένης 
δράσης σε πλεονασματικές χώρες, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της 
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καινοτομίας και των επενδύσεων και 
χωρίς να προβλέπονται δεόντως οι 
βλαβερές συνέπειες για τα ποσοστά 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 51
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. παρατηρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν ήταν και δεν διαθέτει μέσα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
παρουσιάστηκαν, συγκεκριμένα δε  την 
κρίση δημόσιου χρέους τέτοιων 
διαστάσεων εντός της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 52
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. σημειώνει ότι η απουσία ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων και ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών μηχανισμών οδήγησε 
στην εφεύρεση λύσεων, με αποτέλεσμα 
χρηματοοικονομικές και θεσμικές 
συμφωνίες εκτός κοινοτικής μεθόδου, 
καθώς και προβλήματα συνοχής και 
σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά 
καταδικάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ενέργησε ως απλός δανειστής και ξέχασε 
τον κύριο ρόλο της ως θεματοφύλακα 
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των Συνθηκών· κατά τον ίδιο τρόπο, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε 
σαφώς αποφάσεις που δεν εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά της·

Or. en

Τροπολογία 53
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τις
εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
τα κοινοτικά ταμεία που απέμειναν από 
το Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 δεν 
ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως για την 
καταπολέμηση της κρίσης ή τον 
περιορισμό των αποτελεσμάτων της  σε 
οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία 54
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπενθυμίζει ότι η οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση κατέδειξε και 
επιδείνωσε την αδυναμία των δημόσιων 
οικονομικών των τεσσάρων αυτών 
χωρών·

Or. pt
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Τροπολογία 55
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που προβλέπεται από τη 
Συνθήκη πρέπει να αποτελεί μέσο για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και 
της απασχόλησης και όχι αυτοσκοπό·
θεωρεί λυπηρό το ότι η ατζέντα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση δεν 
ενσωματώθηκε  στην ευρωπαϊκή 
δημοσιονομική συνθήκη κατά τρόπον 
ώστε η ανάπτυξη και η απασχόληση να 
αποτελέσουν κεντρικούς στόχους 
ισότιμους με τη  δημοσιονομική 
εξυγίανση και τη διαχείριση του δημόσιου 
χρέους·

Or. pt

Τροπολογία 56
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 δ. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση 
απαιτούσε επείγουσα απάντηση και ότι η 
αδράνεια θα είχε σοβαρές συνέπειες και  
οι τέσσερεις αυτές χώρες δεν είχαν άλλη 
επιλογή παρά να ζητήσουν 
χρηματοδοτική στήριξη για να 
αποσοβήσουν με τον τρόπο αυτό την 
πτώχευση· 

Or. pt
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Τροπολογία 57
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 ε. τονίζει ότι τα στενά χρονικά 
περιθώρια για την εκτέλεση των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής και ο ανεπαρκής 
χαρακτηρισμός των οικονομιών των 
κρατών μελών υπό δημοσιονομική 
επιτήρηση ήταν οι κύριες αιτίες για την 
επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης 
σε αυτά·

Or. pt

Τροπολογία 58
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 στ. θεωρεί λυπηρό το ότι η επιδείνωση 
της οικονομικής και κοινωνικής 
κατάστασης των χωρών αυτών πριν την 
κρίση δεν είχε εγκαίρως διαγνωσθεί, 
ειδάλλως θα είχε καταστεί δυνατή η λήψη 
μέτρων που θα μετρίαζαν τις κοινωνικές 
συνέπειες·

Or. pt

Τροπολογία 59
Ελένη Θεοχάρους
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και, 
επομένως, οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ 
και των τεσσάρων χωρών πρέπει να 
επανεξεταστούν και να προσαρμοστούν 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
κοινωνίας και να διασφαλίσουν 
κοινωνική συνοχή· επισημαίνει ότι οι 
συνέπειες για τα ποσοστά απασχόλησης, 
ιδίως σε σχέση με τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 

4. διαπιστώνει ότι τα νεοφιλελεύθερα 
προγράμματα λιτότητας στις τέσσερις 
χώρες επιδείνωσαν περαιτέρω τις 
επιπτώσεις της διαρθρωτικής 
καπιταλιστικής κρίσης και είχαν ως 
αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά ανεργίας, 
ιστορικά υψηλά ποσοστά απώλειας θέσεων 
εργασίας και υποβάθμιση των συνθηκών 
εργασίας· επισημαίνει ότι οι συνέπειες για 
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τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

τα ποσοστά απασχόλησης είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς

Or. en

Τροπολογία 61
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση και 
οι πολιτικές προσαρμογής και οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
κρίθηκαν απαραίτητες για την 
αντιμετώπισή της στις τέσσερις χώρες 
είχαν ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

Or. fi

Τροπολογία 62
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής στις τέσσερις χώρες 
συντέλεσαν στην αύξηση της ανεργίας και 
των ποσοστών απώλειας θέσεων εργασίας 
και στην υποβάθμιση των συνθηκών 
εργασίας·  επισημαίνει ότι οι συνέπειες για 
τα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση 
με τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, λόγω του χάσματος μεταξύ της 
πραγματικότητας και των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. pt

Τροπολογία 63
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. διαπιστώνει ότι η ακραία κατάσταση 
στην οποία βρίσκονταν οι τέσσερις χώρες
είχε ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·
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Or. es

Τροπολογία 64
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες
συνέβαλαν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα
ανεργίας και ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και
κατέστησαν τις συνθήκες εργασίας πιο 
επισφαλείς· επισημαίνει ότι οι συνέπειες 
για τα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε 
σχέση με τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, καθώς το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 65
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·

4. διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση και
οι πολιτικές προσαρμογής και οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις 
τέσσερις χώρες είχαν ως αποτέλεσμα
αυξημένα ποσοστά ανεργίας, ιστορικά 
υψηλά ποσοστά απώλειας θέσεων 
εργασίας και υποβάθμιση των συνθηκών 
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επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

εργασίας· επισημαίνει ότι οι συνέπειες για 
τα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση 
με τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ
ορισμένων εκ των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και της πραγματικότητας 
διευρύνεται συνεχώς και με ταχείς 
ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 66
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες 
είχαν ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. επισημαίνει τα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· 
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 67
Marian Harkin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας και 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας·
επισημαίνει ότι οι συνέπειες για τα 
ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση με 
τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

4. διαπιστώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στις τέσσερις χώρες είχαν 
ως αποτέλεσμα δραματικά ποσοστά 
ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά 
απώλειας θέσεων εργασίας, απαράδεκτη 
αύξηση του αριθμού των μακροχρόνια 
άνεργων και υποβάθμιση των συνθηκών 
εργασίας· επισημαίνει ότι οι συνέπειες για 
τα ποσοστά απασχόλησης, ιδίως σε σχέση 
με τη βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και 
συνταξιοδότησης, είναι ακόμα πιο 
σοβαρές, διότι το χάσμα μεταξύ των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και της πραγματικότητας διευρύνεται 
συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 68
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. διαπιστώνει ότι η κρίση ανέδειξε και 
επέτεινε τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες σε κάποια κράτη μέλη. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ανάλογα 
με την περίπτωση, και με ιδιαίτερη 
μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, είναι αναγκαία η δρομολόγηση 
διαρθρωτικών αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων στη βάση της επίτευξης 
ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και 
θέσεις απασχόλησης.

Or. el
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Τροπολογία 69
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στον 
Πορτογαλία, τον Νοέμβριο του 2013 
μειώθηκε για ένατο συνεχή μήνα, 
φτάνοντας το 15,5%·

Or. pt

Τροπολογία 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει με ανησυχία το γεγονός 
ότι οι τρόικες επέβαλαν γενικευμένες 
περικοπές στους μισθούς των δημοσίων 
υπαλλήλων (καταργώντας,  μεταξύ 
άλλων, επίδομα αδείας και δώρο 
Χριστουγέννων), σε συντάξεις, επιδόματα 
και κοινωνικές παροχές, όπως η 
προστασία έναντι της ανεργίας και της 
ασθένειας· υποχρέωσαν επίσης σε 
επιμήκυνση του χρόνου εργασίας, 
εντείνοντας με τον τρόπο αυτό την 
εκμετάλλευση των εργαζομένων· τονίζει 
ότι στην Πορτογαλία η μέση μείωση των 
μισθών  είναι στην πραγματικότητα γύρω 
στο 9%· υπογραμμίζει ότι στις χώρες   
υπό δημοσιονομική επιτήρηση 
απολύθηκαν εκατοντάδες χιλιάδων από 
τη Δημόσια Διοίκηση και οι εργατικές 
νομοθεσίες  τροποποιήθηκαν κατά τρόπο 
ώστε να διευκολύνουν και να 
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υποβαθμίζουν τις διαδικασίες απόλυσης·

Or. pt

Τροπολογία 71
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι, παρόλο που η δημιουργία 
θέσεων εργασίας εμφανίζεται τελευταία 
στα οφέλη της φορολογικής και 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, οι τέσσερις 
χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις οι οποίες θα ευνοήσουν τις 
επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, για να 
μπορέσουν να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητές τους με τρόπο βιώσιμο 
και μακροπρόθεσμα·

Or. es

Τροπολογία 72
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. σημειώνει ότι οι προσδοκίες για 
επιστροφή στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της 
εσωτερικής υποτίμησης για ανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας δεν έχουν 
εκπληρωθεί και υπογραμμίζει ότι η μη 
εκπλήρωση οφείλεται στην υποτίμηση 
του διαρθρωτικού χαρακτήρα της κρίσης 
και της σημασίας της διατήρησης της 
εγχώριας ζήτησης, των επενδύσεων και 
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της πιστωτικής στήριξης της 
πραγματικής οικονομίας· τονίζει ότι το 
γεγονός ότι τα μέτρα λιτότητας ευνοούν 
τις κυκλικές τάσεις και ότι δεν 
συνοδεύτηκαν από παράλληλο ενδιαφέρον 
για την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας οδήγησε στη γνωστή 
συρρίκνωση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 73
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της 
αγοράς εργασίας προκάλεσε την ισχυρή 
αρνητική αντίδραση του κοινού εξαιτίας 
της έλλειψης κοινωνικού διαλόγου και 
τεχνικής και πολιτικής νομιμότητας σε 
διάφορα τμήματα της μεταρρύθμισης, 
καθώς και της συνολικής απουσίας μιας
συνεκτικής ολιστικής ευρωπαϊκής 
θεώρησης, η οποία θα ενσωμάτωνε 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
ανησυχίες στα προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 74
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπογραμμίζει ότι αφενός λόγω του 
γεγονότος ότι ακολουθήθηκε η ίδια λύση 



AM\1015492EL.doc 43/142 PE526.372v01-00

EL

για όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
συνθήκες, και αφετέρου λόγω του 
ελάχιστου χρόνου που διατέθηκε για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής 
δημιουργήθηκαν προσκόμματα στην 
ομαλή προσαρμογή τόσο της κοινωνίας 
όσο και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος με αρνητικές επιπτώσεις 
στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση 
και την πραγματική οικονομία.

Or. el

Τροπολογία 75
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. παρατηρεί με ανησυχία την διακοπή 
της απάμβλυνσης του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών 
στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής, χάσμα το οποίο 
παρουσιάζει   απόκλιση άνω του μέσου 
όρου της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι 
μισθολογικές ανισότητες και η μείωση 
του ποσοστού απασχόλησης των 
γυναικών απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή 
από τα κράτη μέλη σε διαδικασία 
δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or. pt

Τροπολογία 76
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)



PE526.372v01-00 44/142 AM\1015492EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. διαπιστώνει ότι τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας και υποαπασχόλησης σε 
συνδυασμό και με τις μειώσεις των 
αμοιβών τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα - όπως δρομολογήθηκαν 
στο πλαίσιο υλοποίησης των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής - διακινδυνεύουν τη 
βιωσιμότητα αλλά και την επάρκεια των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, καθώς 
συνεπάγονται μειωμένες ασφαλιστικές 
εισφορές και άρα κενά στη 
χρηματοδότηση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης.

Or. el

Τροπολογία 77
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. επισημαίνει ότι το μαζικό κλείσιμο 
ΜΜΕ συγκαταλέγεται στις κύριες αιτίες 
της απώλειας θέσεων εργασίας και 
αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
μελλοντική ανάκαμψη, διότι η πιθανή 
βελτίωση των εξαγωγών δεν θα 
αναπληρώσει την απώλεια περιουσιακών 
στοιχείων και τις μελλοντικές θέσεις 
απασχόλησης· σημειώνει ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής δεν έλαβαν υπόψη 
στρατηγικούς τομείς οι οποίοι θα έπρεπε 
να προστατευτούν για τη διατήρηση της 
μελλοντικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής· αυτό οδήγησε σε 
σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε 
στρατηγικούς τομείς, όπως τη βιομηχανία 
και την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, 
με δραματικές συνέπειες σε βασικούς 
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δημόσιους τομείς, όπως την υγεία, την 
εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 78
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. σημειώνει με ανησυχία ότι στα κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα 
δημοσιονομικής προσαρμογής δεν έχει 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή και η 
παραοικονομία, με αποτέλεσμα να 
αποδίδεται υπερβολικό φορολογικό βάρος 
στα εισοδήματα από την εργασία, να 
πλήττεται η βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
να εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες.

Or. el

Τροπολογία 79
Ελένη Θεοχάρους

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, ή η Κύπρος όπου 
ανέρχεται περίπου στο 26,4%, να είναι 
απελπιστική· εκφράζει τη λύπη του για το 
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βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

γεγονός ότι ακόμα και εκείνοι που 
κατορθώνουν να βρουν μια θέση εργασίας 
καταλήγουν συχνά να εργάζονται υπό 
επισφαλείς συνθήκες ή με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης που καθιστούν 
δυσχερή την ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

5. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι νέοι 
είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης, με το 43% των νεαρών 
εργαζομένων να εργάζονται με σύμβαση 
μερικής απασχόλησης συγκριτικά με το 
13% των ενήλικων εργαζομένων, πράγμα
που καθιστά δυσχερή την ανεξάρτητη 
διαβίωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 81
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική, 
ενώ εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά 
ετεροαπασχόλησης με συνέπεια την 
απώλεια της απαιτούμενης καινοτομίας 
και τεχνογνωσίας από την παραγωγική 
και κατ' επέκταση στην αναπτυξιακή 
διαδικασία· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ακόμα και εκείνοι που 
κατορθώνουν να βρουν μια θέση εργασίας 
καταλήγουν συχνά να εργάζονται υπό 
επισφαλείς συνθήκες ή με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης που καθιστούν 
δυσχερή την ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

Or. el

Τροπολογία 82
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι ιδιαίτερα 
σοβαρή· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ακόμα και οι νέοι οι οποίοι 
κατορθώνουν να βρουν μια θέση εργασίας 
καταλήγουν συχνά να εργάζονται υπό 
επισφαλείς συνθήκες ή με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης που καθιστούν 
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ανεξάρτητη διαβίωσή τους· δυσχερή την αυτονομία τους·

Or. pt

Τροπολογία 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους· παρατηρεί ότι 
η περιβόητη μείωση του ποσοστού 
ανεργίας των νέων στην Πορτογαλία 
(36%κατά το 3ο τρίμηνο του 2013) 
επηρεάστηκε από την αύξηση της 
μετανάστευσης των νέων και από μέτρα 
δυναμικής πολιτικής για την 
απασχόληση, τα οποία βασίζονται σε 
προσωρινές συμβάσεις εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 84
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5



AM\1015492EL.doc 49/142 PE526.372v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που ενδέχεται να καθιστούν 
δυσχερή την ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 85
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία, και η Ιρλανδία, όπου το
2012 υπερέβαινε το 30%, να είναι 
απελπιστική· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ακόμα και εκείνοι που 
κατορθώνουν να βρουν μια θέση εργασίας 
καταλήγουν συχνά να εργάζονται υπό 
επισφαλείς συνθήκες ή με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης που καθιστούν 
δυσχερή την ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

Or. en
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Τροπολογία 86
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, όπου 
υπερβαίνει το 30%, να είναι απελπιστική· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

5. διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι 
νέοι είναι εκείνοι που πλήττονται από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, με την 
κατάσταση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 
το σχετικό ποσοστό υπερβαίνει το 50%, ή 
η Πορτογαλία, όπου υπερβαίνει το 30%,
και η Ιρλανδία, όπου υπερβαίνει το 25%, 
να είναι απελπιστική, ενώ διαπιστώνει 
επίσης ότι τα ποσοστά αυτά είναι 
σταθερά στα πέντε έτη της κρίσης· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ακόμα και εκείνοι που κατορθώνουν να 
βρουν μια θέση εργασίας καταλήγουν 
συχνά να εργάζονται υπό επισφαλείς 
συνθήκες ή με συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης που καθιστούν δυσχερή την 
ανεξάρτητη διαβίωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι η απότομη άνοδος του 
κόστους ζωής λόγω των περικοπών στον 
προϋπολογισμό, των ιδιωτικοποιήσεων 
και της έλλειψης επενδύσεων στις 
δημόσιες υπηρεσίες έχει επίσης 
δυσχεράνει για τους νέους την εξεύρεση 
των οικονομικών μέσων που απαιτούνται 
για να ζήσουν ανεξάρτητα από τις 
οικογένειές τους· τονίζει την ανάγκη για 
μαζικές επενδύσεις στις δημόσιες 



AM\1015492EL.doc 51/142 PE526.372v01-00

EL

υπηρεσίες, για να γίνει εφικτή η 
ανεξάρτητη διαβίωση για τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 88
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

παρατηρεί ότι στην Πορτογαλία τα 
εφαρμοζόμενα προγράμματα, 
συγκεκριμένα οι δυναμικές πολιτικές 
απασχόλησης αποδεικνύονται 
αποτελεσματικές, δεδομένου ότι 
διαπιστώθηκε μείωση του ποσοστού 
ανεργίας των νέων· 

Or. pt

Τροπολογία 89
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
και μακροχρόνιας ανεργίας έχουν ως 
αποτέλεσμα αφενός την απώλεια 
υγειονομικής κάλυψης για ένα μεγάλο 
μέρος του άνεργου πληθυσμού και των 
τυχόν προστατευόμενων μελών τους και 
αφετέρου την αύξηση των νοικοκυριών 
που αναγκάζονται να επιβιώνουν με 
πενιχρά ή και καθόλου εισοδήματα 
αυξάνοντας τον κίνδυνο της ακραίας 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως εκδηλώνονται με τον 
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πολλαπλασιασμό των απόρων και των 
αστέγων, καθώς και την αδυναμία 
πρόσβασης σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και τον 
εκτενή περιορισμό των προνοιακών 
πολιτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής.

Or. el

Τροπολογία 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. θεωρεί απαράδεκτη την απόφαση 
που ελήφθη σε ορισμένες χώρες να 
αυξηθούν οι εισφορές των εργαζομένων 
στην Κοινωνική Ασφάλιση ενώ 
μειώνονται τα ποσοστά που καταβάλλουν 
οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι τούτο 
συνιστά οπισθοδρόμηση όσον αφορά την 
καλύτερη ανακατανομή των 
εισοδημάτων, διακυβεύοντας τη 
βιωσιμότητα των κρατικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. pt

Τροπολογία 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. σημειώνει ότι η εισοδηματική 
ανισότητα δεν βλάπτει μόνο την κοινωνία 
αλλά και την οικονομία και μπορεί να 
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παρεμποδίσει την οικονομική ανάκαμψη, 
επομένως πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
μεγαλύτερη εστίαση στην ανακατανομή, 
ιδίως μέσω της φορολογίας και των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι 
χαμηλές αμοιβές και η ανησυχητική 
αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες –οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 
γυναίκες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί 
έντονα και παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο·

6. διαπιστώνει ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες –οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 
γυναίκες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί 
έντονα και παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο· επισημαίνει ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας δημιουργούν πιέσεις 
στις συνθήκες εργασίας, οι εργαζόμενοι 
αισθάνονται ανασφάλεια ως προς τη 
διατήρηση της θέσης τους ή την ύπαρξη 
εναλλακτικών λύσεων, υπόκεινται 
περισσότερο και είναι ευάλωτοι στη βία 
και την ηθική και σεξουαλική 
παρενόχληση, στην άσκηση πολλαπλών 
καθηκόντων στην εργασία  – ασκώντας  
καθήκοντα διάφορα από αυτά για τα 
οποία είχαν προσληφθεί – και, με τις 
μαζικές απολύσεις, υποχρεούνται να 
συσσωρεύουν καθήκοντα τα οποία άλλοτε 
ασκούσαν άλλοι εργαζόμενοι·

Or. pt
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Τροπολογία 93
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες –οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 
γυναίκες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί
έντονα και παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο·

6. διαπιστώνει ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες –οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 
γυναίκες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί
περισσότερο και βιώνουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο·

Or. en

Τροπολογία 94
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες –οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 
γυναίκες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί 
έντονα και παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο·

6. διαπιστώνει ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες –οι μακροχρόνια άνεργοι, τα 
άτομα που φροντίζουν άλλα άτομα, οι 
γυναίκες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
τα άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί 
έντονα και παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο·

Or. en

Τροπολογία 95
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει τη σημαντική άνοδο του 
ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας στις 
γυναίκες και τους εργαζομένους 
μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και τις 
πρόσθετες δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουν αυτοί οι εργαζόμενοι για 
να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας 
όταν τελικά ανακάμψει η οικονομία· 
προειδοποιεί ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν 
λαμβάνουν την προσοχή που τους 
αναλογεί·

Or. en

Τροπολογία 96
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό·

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό· υπογραμμίζει ότι οι 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
διαρροής εγκεφάλων θέτει σε κίνδυνο τη 
μελλοντική ανάπτυξη και είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβής για τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων·
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Or. en

Τροπολογία 97
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν,
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό
δυναμικό·

7. προειδοποιεί ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί 
η οικονομική κατάσταση μέσω των 
προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής, αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, ιδίως στην περίπτωση της 
νεότερης γενιάς, θα προκαλέσουν 
διαρθρωτικές ζημίες στην αγορά εργασίας 
των τεσσάρων χωρών, θα περιορίσουν την 
ικανότητα των εν λόγω χωρών για 
ανάκαμψη, θα προκαλέσουν τεράστια 
αναγκαστική μετανάστευση με πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη διαρροή 
εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις επίμονες 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών που 
παρέχουν απασχόληση και εκείνων που 
παρέχουν φθηνό εργατικό δυναμικό·

Or. fi

Τροπολογία 98
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
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τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό·

τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων, που θα έχει βαθιές 
συνέπειες στην ανάπτυξη των χωρών και 
στη δημογραφική τους ισορροπία και θα 
αυξήσουν τις επίμονες αποκλίσεις μεταξύ 
των κρατών μελών που παρέχουν 
απασχόληση και εκείνων που παρέχουν 
φθηνό εργατικό δυναμικό·

Or. pt

Τροπολογία 99
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό·

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
μπορούν να  προκαλέσουν διαρθρωτικές 
ζημίες στην αγορά εργασίας των τεσσάρων 
χωρών, θα περιορίσουν την ικανότητα των 
εν λόγω χωρών για ανάκαμψη, θα 
προκαλέσουν τεράστια αναγκαστική 
μετανάστευση με πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις ως προς τη διαρροή εγκεφάλων 
και θα αυξήσουν τις επίμονες αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών που παρέχουν 
απασχόληση και εκείνων που παρέχουν 
φθηνό εργατικό δυναμικό·

Or. pt

Τροπολογία 100
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό·

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
μετανάστευση ευρείας κλίμακας και θα 
αυξήσουν τις επίμονες αποκλίσεις μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 101
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό·

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα επιδεινώσουν τις
επιπτώσεις ως προς τη διαρροή εγκεφάλων 
και θα αυξήσουν τις επίμονες αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών που παρέχουν 
απασχόληση και εκείνων που παρέχουν 
φθηνό εργατικό δυναμικό·

Or. en
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Τροπολογία 102
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν διαρθρωτικές ζημίες στην 
αγορά εργασίας των τεσσάρων χωρών, θα 
περιορίσουν την ικανότητα των εν λόγω 
χωρών για ανάκαμψη, θα προκαλέσουν 
τεράστια αναγκαστική μετανάστευση με 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη 
διαρροή εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις 
επίμονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών που παρέχουν απασχόληση και 
εκείνων που παρέχουν φθηνό εργατικό 
δυναμικό·

7. προειδοποιεί ότι αυτές οι τεράστιες 
αποκλίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, 
ιδίως στην περίπτωση της νεότερης γενιάς, 
θα προκαλέσουν μακροπρόθεσμα
διαρθρωτικές ζημίες στην αγορά εργασίας 
των τεσσάρων χωρών, θα περιορίσουν την 
ικανότητα των εν λόγω χωρών για 
ανάκαμψη, θα προκαλέσουν τεράστια 
αναγκαστική μετανάστευση με πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις ως προς τη διαρροή 
εγκεφάλων και θα αυξήσουν τις επίμονες 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών που 
παρέχουν απασχόληση και εκείνων που 
παρέχουν φθηνό εργατικό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 103
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 
γεγονός ότι, παράλληλα με την απώλεια 
θέσεων εργασίας, υπάρχει κατάφωρη 
έλλειψη ποιότητας των θέσεων εργασίας, 
λόγω της επισφάλειας και τις επιδείνωσης 
των βασικών εργασιακών προτύπων· 
σημειώνει ότι έχει σημειωθεί αύξηση των 
συμβάσεων μερικής απασχόλησης και 
προσωρινής εργασίας, των μη 
αμειβόμενων περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, της εικονικής 
αυτοαπασχόλησης και των 
δραστηριοτήτων της μαύρης οικονομίας· 



PE526.372v01-00 60/142 AM\1015492EL.doc

EL

σημειώνει επίσης ότι οι συνθήκες 
εργασίας υφίστανται ανησυχητική 
υποβάθμιση με μέτρα όπως είναι η 
αύξηση του ωραρίου εργασίας ή η 
μείωση των όρων περί υγείας και 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 104
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι και στις 4 χώρες τα προγράμματα 
προσαρμογής περιλάμβαναν άμεσες 
παρεμβάσεις στις μισθολογικές εξελίξεις, 
παρά το γεγονός ότι ο καθορισμός ή η 
εναρμόνιση των κατώτατων μισθών δεν 
συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι 
ειδικότερα στην Ελλάδα το πρόγραμμα 
προσαρμογής επέβαλε περικοπές που 
ανέρχονται στο 22% στον κατώτατο 
μισθό και στο 32% για νέους 
εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25·

Or. en

Τροπολογία 105
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. προειδοποιεί για τα αποτελέσματα της 
κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην 
αύξηση του φαινομένου της "διαρροής 



AM\1015492EL.doc 61/142 PE526.372v01-00

EL

εγκεφάλων" και της εξόδου εργατικού 
δυναμικού υψηλής  ειδίκευσης από τις 
χώρες σε διαδικασία δημοσιονομικής 
προσαρμογής·

1] στην Πορτογαλία, κατά το 2012, 
τριπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των 
μόνιμων μεταναστών ηλικίας 20-24, 25-
29 και 30-34, με το υψηλότερο επίπεδο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 
φτάνοντας τους 28 769·

Or. pt

Τροπολογία 106
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 δ. εκδηλώνει την ανησυχία του για τις 
προβλέψεις σχετικά με συνεχή αύξηση 
της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι η 
επιδείνωση του φαινομένου της 
αναγκαστικής μετανάστευσης συντελεί 
στο γεγονός ότι από την Πορτογαλία και 
μόνο μετανάστευσαν μεταξύ 2012 και
2013 περισσότερα από 250.000 άτομα· 

Or. pt

Τροπολογία 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
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ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 
των θέσεων εργασίας που έχουν 
απολεσθεί· υπενθυμίζει ότι την τελευταία 
τετραετία οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις τέσσερις 
χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 
των θέσεων εργασίας που έχουν 
απολεσθεί· υπενθυμίζει ότι την τελευταία 
τετραετία οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις τέσσερις 
χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας· τονίζει ότι οι νέες θέσεις 
εργασίας πρέπει να είναι ποιοτικές, 
δηλαδή να είναι θέσεις με καλούς μισθούς 
και όρους εργασίας και πλήρη 
συνδικαλιστικά δικαιώματα, ούτως ώστε 
η απασχόληση να αποτελεί εγγύηση για 
τους εργαζομένους, και ιδίως για τους 
νέους εργαζομένους, για ζωή με 
αξιοπρέπεια·

Or. en

Τροπολογία 108
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 
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των θέσεων εργασίας που έχουν 
απολεσθεί· υπενθυμίζει ότι την τελευταία 
τετραετία οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις τέσσερις 
χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

των θέσεων εργασίας που έχουν 
απολεσθεί· παρατηρεί ότι η μείωση στη 
βιομηχανική απασχόληση ήταν ήδη 
πρόβλημα πολύ πριν από την οικονομική 
κρίση και υπενθυμίζει ότι την τελευταία 
τετραετία οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις τέσσερις 
χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

Or. fi

Τροπολογία 109
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η 
επιβράδυνση της φθίνουσας πορείας που 
ακολουθεί το ποσοστό ανεργίας συγχέεται 
με ανάκτηση των θέσεων εργασίας που 
έχουν απολεσθεί· υπενθυμίζει ότι την 
τελευταία τετραετία οι απώλειες θέσεων 
εργασίας ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις 
τέσσερις χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· ζητεί η 
επιβράδυνση της φθίνουσας πορείας που 
ακολουθεί το ποσοστό ανεργίας να μην
συγχέεται με ανάκτηση των θέσεων 
εργασίας που έχουν απολεσθεί·
υπενθυμίζει ότι την τελευταία τετραετία οι 
απώλειες θέσεων εργασίας ανήλθαν σε 2 
εκατομμύρια στις τέσσερις χώρες, αριθμός 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

Or. es
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Τροπολογία 110
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 
των θέσεων εργασίας που έχουν 
απολεσθεί· υπενθυμίζει ότι την τελευταία 
τετραετία οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις τέσσερις 
χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι ο 
βασικός δείκτης ο οποίος πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της αύξησης του ποσοστού ανεργίας
συγχέεται με ανάκτηση των θέσεων 
εργασίας που έχουν απολεσθεί·
υπενθυμίζει ότι την τελευταία τετραετία οι 
απώλειες θέσεων εργασίας ανήλθαν σε 2 
εκατομμύρια στις τέσσερις χώρες, αριθμός 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πρόσφατα 
αριθμητικά δεδομένα από την Ιρλανδία, 
τα οποία παρουσιάζουν αύξηση των 
εργαζομένων κατά 3,2% στη χώρα μέχρι 
τον Σεπτέμβριο του 2013·

Or. en

Τροπολογία 111
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 

8. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» αναφέρει ορθώς ότι το 
αριθμητικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 
παρακολουθείται με προσοχή είναι το 
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ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 
των θέσεων εργασίας που έχουν 
απολεσθεί· υπενθυμίζει ότι την τελευταία 
τετραετία οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις τέσσερις 
χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων για τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας του οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου μας· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η επιβράδυνση 
της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί το 
ποσοστό ανεργίας συγχέεται με ανάκτηση 
των θέσεων εργασίας που έχουν απολεσθεί 
και ότι δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη 
ότι η μείωση του ποσοστού ανεργίας 
είναι κυρίως αποτέλεσμα της σημαντικής 
αύξησης της μετανάστευσης και του 
γεγονότος ότι οι άνεργοι μακράς 
διαρκείας παραιτούνται πλέον των 
προσπαθειών τους·  υπενθυμίζει ότι την 
τελευταία τετραετία οι απώλειες θέσεων 
εργασίας ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια στις 
τέσσερις χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 15% των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. τονίζει ότι, για να επιτευχθεί η 
πλήρης απασχόλησης, απαιτείται ριζική 
απομάκρυνση από τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές· πρέπει να εφαρμοστούν ριζικά 
διαφορετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της γενικής 
μείωσης του ωραρίου εργασίας χωρίς 
μείωση της αμοιβής, μείωσης του ορίου 
συνταξιοδότησης και ενός μαζικού 
σχεδίου για δημόσιες επενδύσεις σε 
κοινωνικά χρήσιμες ποιοτικές θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά 
πρέπει να εφαρμοστούν με δημοκρατικό 
σχεδιασμένο τρόπο και να 
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χρηματοδοτηθούν μέσω ενός συστήματος 
κλιμακωτής φορολογίας, με στόχο να 
πληρώσουν οι πλέον πλούσιοι και οι 
μεγάλες επιχειρήσεις για την κρίση που 
προκάλεσαν·

Or. en

Τροπολογία 113
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 
καλούνται να διαδραματίσουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως το ΕΚΤ, όσον 
αφορά τη συμβολή στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 114
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι έχει 
αγνοηθεί ο σημαντικός ρόλος που 
διαδραματίζουν οι μισθοί στη δημιουργία 
και σταθεροποίηση εγχώριας ζήτησης· 
εκφράζει έντονη ανησυχία για τον 
αντίκτυπο των προγραμμάτων στους 
κατώτατους μισθούς στις 4 χώρες, 
καθώς η Ιρλανδία αναγκάστηκε να 
προβεί σε περικοπές σχεδόν 12%, παρόλο 
που το ποσοστό αυτό άλλαξε αργότερα, 
και στην Ελλάδα αποφασίστηκε ριζική 
μείωση του κατώτατου μισθού της τάξης 
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του 22%·

Or. en

Τροπολογία 115
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. σημειώνει ότι τα προγράμματα 
οικονομικής προσαρμογής επέβαλαν στις 
4 χώρες μειώσεις ή πάγωμα αποδοχών 
και μη ανανέωση της προσφοράς 
εργασίας στον δημόσιο τομέα, μέτρα που 
δικαιολογήθηκαν με βάση την ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και βελτίωση της 
αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, 
αλλά ουσιαστικά είχαν ως αποτέλεσμα 
απαράδεκτα υψηλά ποσοστά ανεργίας· 
υπενθυμίζει ότι η ισχυρή δημόσια 
διοίκηση παρέχει ένα καλό πλαίσιο για 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και 
κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 116
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. εκφράζει φόβους ότι η μείωση της 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, στην 
Πορτογαλία, συνδέεται με τις δυσχέρειες 
τοποθέτησης των ανέργων σε άλλους 
τομείς δραστηριοτήτων, με την αύξηση 
του αριθμού των "αποθαρρυμένων" και 
με την ανεργία μακράς διαρκείας·
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Or. pt

Τροπολογία 117
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 γ. παρατηρεί ότι τα φαινόμενα της 
μετανάστευσης, της εγκατάλειψης των 
σπουδών και της μείωσης της πρόσβασης 
σε κοινωνικές παροχές διευρύνουν το 
φάσμα της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι 
στις χώρες υπό δημοσιονομική 
προσαρμογή, η κατάρρευση του ΑΕγχΠ, 
η δραστικότατη μείωση των δημόσιων 
και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα 
της έρευνας και ανάπτυξης συντελούν 
στη μείωση του δυνητικού ΑΕγχΠ και, 
αναπόφευκτα, δημιουργούν 
μακροπρόθεσμα φτώχεια·

Or. pt

Τροπολογία 118
Ελένη Θεοχάρους

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
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πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών· 
τονίζει ότι στα δημοτικά σχολεία, τα 
γυμνάσια και τα λύκεια της Ελλάδας και 
της Κύπρου υπάρχουν σοβαρότατα 
προβλήματα, καθώς τα παιδιά 
αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη της πείνας 
και τα κράτη δεν μπορούν να εφαρμόσουν 
αποδοτικές και αποτελεσματικές 
πρακτικές λόγω των μέτρων λιτότητας 
που έχει επιβάλει η Τρόικα, με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση κοινωνικών 
και ψυχολογικών προβλημάτων που 
απειλούν τον κανονικό τρόπο ζωής, τη 
δομή της κοινωνίας και τη συνοχή της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, 
μεταξύ των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

9. εκφράζει την αγανάκτησή του διότι, 
μεταξύ των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

Or. en



PE526.372v01-00 70/142 AM\1015492EL.doc

EL

Τροπολογία 120
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· φοβάται ότι ο 
κύριος αντίκτυπος της οικονομικής 
κρίσης αφορά τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

Or. fi

Τροπολογία 121
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
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γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των
παιδιών·

γεγονός ότι τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε 
σημαντική μείωση των πραγματικών 
κοινωνικών δαπανών, με σημαντικό 
αντίκτυπο στην φτώχεια γενικά και στην 
φτώχεια των παιδιών ειδικότερα·

Or. en

Τροπολογία 122
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών·

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων·

Or. es

Τροπολογία 123
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
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χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών
και ότι είναι δύσκολο να συμβαδίσουν με 
μια στρατηγική κοινωνικών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 124
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών·

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε
συγκεκριμένους τομείς, αντί να 
παραχωρούν ευελιξία στις εθνικές 
κυβερνήσεις για να αποφασίσουν πού θα 
μπορούσαν να γίνουν εξοικονομήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 125
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών·

9. εκφράζει την ανησυχία του διότι, μεταξύ 
των όρων για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν συστάσεις 
για συγκεκριμένες περικοπές σε 
θεμελιώδεις τομείς που άπτονται της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως οι 
συντάξεις, οι βασικές υπηρεσίες, η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα 
φάρμακα για τη βασική προστασία των 
πλέον ευπαθών ομάδων· επισημαίνει το 
γεγονός ότι ο κύριος αντίκτυπος των εν 
λόγω μέτρων θίγει τον αγώνα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της 
φτώχειας των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 126
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τίτλος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- Φτώχεια - Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Or. en

Τροπολογία 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. υπενθυμίζει την τραγική απότομη 
άνοδο των ποσοστών αυτοκτονιών, ιδίως 
στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό 
αυτοκτονιών εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί 
κατά 43% από το 2008 έως το 2011· 
τονίζει ότι οι εμπειρογνώμονες θεωρούν 
ότι η κρίση και οι καταστρεπτικές 
επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας 
συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες 
αυτής της ανόδου· 

Or. en

Τροπολογία 128
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι κατά την κατάρτιση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής αφενός δεν 
δόθηκε η πρέπουσα σημασία στον 
αντίκτυπο των δημοσιονομικών 
πολιτικών στην απασχόληση και την 
κοινωνική κατάσταση και αφετέρου -
στην περίπτωση της Ελλάδας - όπως 
αποδείχθηκε, η υπόθεση εργασίας 
βασίστηκε σε εσφαλμένο δημοσιονομικό 
πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα να μη 
ληφθούν εγκαίρως μέτρα προστασίας των 
πλέον ευάλωτων έναντι της φτώχειας, της 
φτώχειας στην εργασία και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τους 
κοινωνικούς δείκτες στα στοιχεία που 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την 
αναπροσαρμογή των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς 
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υποκαθιστούν για τα εν λόγω κράτη μέλη 
τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
αναπτυξιακός τους χαρακτήρας αλλά και 
η απρόσκοπτη τήρηση των βασικών 
κοινωνικών αξιών και αρχών της ΕΕ.

Or. el

Τροπολογία 129
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. Στην Πορτογαλία με τις ευάλωτες 
ομάδες ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως οι 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, με σκοπό να διευκολύνουν την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και 
δρομολογήθηκε έκτακτο κοινωνικό 
πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2011, 
ανοικτό σε νέα μέτρα και λύσεις ή ακόμη 
και σε εξατομικευμένες λύσεις, για να 
προστατευθούν τα πιο ευάλωτα τμήματα 
του πληθυσμού από τις συνέπειες της 
δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 130
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. υπενθυμίζει ότι ο αγώνας κατά της 
φτώχειας των παιδιών πρέπει να 
συνεχίσει να αποτελεί στόχο των κρατών 
μελών και οι πολιτικές φορολογικής και 
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δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να 
αντίκεινται σε αυτόν·

Or. es

Τροπολογία 131
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τριμηνιαία 
επισκόπησή της «Εργασιακή και 
κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ», τον 
Οκτώβριο του 2013, τονίζει τη σημασία 
των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως 
ασφαλιστικής δικλείδας έναντι 
κοινωνικών κινδύνων, η Ελλάδα, η 
Ιρλανδία και η Πορτογαλία είχαν τη 
μεγαλύτερη μείωση κοινωνικών δαπανών 
στην ΕΕ μετά το 2010·

Or. en

Τροπολογία 132
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. καλεί την Επιτροπή να εξαγάγει 
διδάγματα από το γεγονός ότι οι 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας στις 
χώρες που έχουν υποβληθεί στο 
πρόγραμμα δεν κατάφεραν να 
περιορίσουν τον διττό χαρακτήρα της 
αγοράς εργασίας αλλά προκάλεσαν 
αντίθετα τη διεύρυνση του χάσματος 



AM\1015492EL.doc 77/142 PE526.372v01-00

EL

μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών·

Or. en

Τροπολογία 133
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. επισημαίνει ότι τα μέτρα προκαλούν 
σοβαρά προβλήματα σε νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα, καθώς τα φέρνει κάτω 
από το όριο της φτώχειας , αυξάνει την 
ανισότητα και υπονομεύει την κοινωνική 
συνοχή, ιδίως λόγω των συστάσεων να 
οριστούν οι ελάχιστες συντάξεις και 
μισθοί κάτω από το όριο φτώχειας· 
υπενθυμίζει ότι αυτά τα μέτρα έχουν 
καταδικαστεί από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης ως παραβίαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και έχουν δεχθεί 
έντονη κριτική από τη ΔΟΕ για την 
παραβίαση της Σύμβασης 102. Επιπλέον, 
υπενθυμίζει ότι η ΔΟΕ έχει εκφράσει 
σοβαρές ανησυχίες για τα σωρευτικά 
αποτελέσματα των μέτρων λιτότητας στο 
εισόδημα, το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων και τη μισθολογική 
προστασία τους·

Or. en

Τροπολογία 134
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
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διαγραφόμενη κοινωνική και οικονομική 
(Μακρό και Μίκρο) κατάσταση στις εν 
λόγω χώρες εντείνει τις περιφερειακές και 
εδαφικές ανισότητες, υπονομεύοντας τον 
διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ για την 
ενδυνάμωση της περιφερειακής συνοχής 
στο εσωτερικό της.

Or. el

Τροπολογία 135
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. επισημαίνει ότι στις 4 εν λόγω χώρες 
εμφανίζονται νέες μορφές φτώχειας, που 
αγγίζουν τη μεσαία και την εργατική 
τάξη, καθώς τα προβλήματα 
αποπληρωμής δανείων και οι υψηλές 
τιμές ενέργειας προκαλούν ενεργειακή 
φτώχεια και αυξάνουν τις εξώσεις και τις 
κατασχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 136
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 γ. αισθάνεται βαθιά ανησυχία από τα 
στοιχεία που δείχνουν ότι τα ποσοστά 
αστεγίας και αποκλεισμού από τη 
στέγαση αυξάνονται στις χώρες που 
έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα μέτρων· 
υπενθυμίζει ότι τούτο αντιπροσωπεύει 
παραβίαση των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων και έχει τεράστιες 
αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και 
στους ανθρώπους που πλήττει· τονίζει ότι 
οργανώσεις που ασχολούνται με αστέγους 
υπολογίζουν ότι οι άστεγοι έχουν αυξηθεί 
στις 4 χώρες που έχουν υποβληθεί σε 
πρόγραμμα, και ειδικότερα στην Ελλάδα, 
όπου οι άστεγοι έχουν αυξηθεί κατά 25% 
μεταξύ του 2009 και του 2011, φθάνοντας 
τους 20.000· τονίζει επίσης ότι στις 4 
αυτές χώρες έχει σημειωθεί σημαντική 
αύξηση των ανθρώπων που ζουν από τα 
συσσίτια καθώς και των παιδιών που 
σιτίζονται στο σχολείο, επειδή οι 
οικογένειές τους δεν μπορούν να τους 
εξασφαλίσουν πρόγευμα ή γεύμα·

Or. en

Τροπολογία 137
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 δ. επισημαίνει ότι οι διεθνείς και 
κοινωνικές οργανώσεις προειδοποιούν για 
το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ των 
δύο φύλων λόγω του νέου συστήματος 
μισθολογικής κλίμακας, βαθμοδοσίας και 
απολύσεων στον δημόσιο τομέα· 
επισημαίνει ότι η ΔΟΕ έχει εκφράσει 
ανησυχία για τον δυσανάλογο αντίκτυπο 
των νέων ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης στις αμοιβές των γυναικών· 
πέραν τούτου επισημαίνει ότι η ΔΟΕ έχει 
ζητήσει από τις κυβερνήσεις να 
παρακολουθούν τον αντίκτυπο της 
λιτότητας επί των αμοιβών ανδρών και 
γυναικών στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει 
ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, η Ιρλανδία δεν 
συμμορφωνόταν με τον αναθεωρημένο 
Χάρτη λόγω των υπερβολικά χαμηλών 
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παροχών μητρότητας· 

Or. en

Τροπολογία 138
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν 
από τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυξάνουν 
τα επίπεδα της φτώχειας· σημειώνει, 
επίσης, ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 
φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας·

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία της Eurostat και τις διάφορες 
μελέτες της Επιτροπής καταδεικνύεται ότι 
μεταξύ του 2008 και του 2012 η ανισότητα 
όσον αφορά την κατανομή του 
εισοδήματος αυξήθηκε στην Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Κύπρο και μειώθηκε 
στην Πορτογαλία και ότι οι περικοπές των 
κοινωνικών παροχών και των επιδομάτων 
ανεργίας που προέκυψαν από τα μέτρα 
λιτότητας, καθώς και οι μειώσεις στους 
μισθούς λόγω των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, αυξάνουν τα επίπεδα της 
φτώχειας· στην Πορτογαλία, κατά την 
περίοδο αυτή ο αριθμός των ατόμων που 
απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό μειώθηκε· σημειώνει, επίσης, 
ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 
φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας·

Or. pt

Τροπολογία 139
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν 
από τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
αυξάνουν τα επίπεδα της φτώχειας·
σημειώνει, επίσης, ότι στην έκθεση της 
Επιτροπής διαπιστώνονται σχετικά υψηλά 
επίπεδα φτώχειας των εργαζομένων λόγω 
των χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας·

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς, αυξάνουν τα 
επίπεδα της φτώχειας· σημειώνει, επίσης, 
ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 
φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν·

Or. es

Τροπολογία 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν 
από τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυξάνουν 
τα επίπεδα της φτώχειας· σημειώνει, 
επίσης, ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν 
από τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυξάνουν 
τα επίπεδα της φτώχειας· σημειώνει, 
επίσης, ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 
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φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας·

φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας· η μείωση του 
εισοδήματος μειώνει και τον αριθμό 
όσων μπορούν να έχουν ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση, πράγμα που οδηγεί σε 
αυξημένη χρήση των δημόσιων ιατρικών 
υπηρεσιών, τη στιγμή που η κυβερνητική 
πολιτική μεταστρέφεται από τη στήριξη 
των δημόσιων στη στήριξη των 
ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν 
από τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυξάνουν
τα επίπεδα της φτώχειας· σημειώνει, 
επίσης, ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 
φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας·

10. διαπιστώνει ότι από τα αριθμητικά 
στοιχεία και τις διάφορες μελέτες της 
Επιτροπής καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 
2008 και του 2012 η ανισότητα όσον 
αφορά την κατανομή του εισοδήματος 
αυξήθηκε στις τέσσερις χώρες και ότι οι 
περικοπές των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν 
από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τη 
μείωση του ελλείμματος καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αυξάνουν 
τα επίπεδα της φτώχειας· σημειώνει, 
επίσης, ότι στην έκθεση της Επιτροπής 
διαπιστώνονται σχετικά υψηλά επίπεδα 
φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν ως αποτέλεσμα 
των μέτρων λιτότητας·

Or. en



AM\1015492EL.doc 83/142 PE526.372v01-00

EL

Τροπολογία 142
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. υπογραμμίζει ότι οι συνταξιούχοι 
είναι μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που 
επλήγησαν περισσότερο από τη φτώχεια·  
στην Πορτογαλία, το 75,9% των 
συνταξιούχων λαμβάνουν συντάξεις κάτω 
των 419,22 ευρώ, οι δε βιοτικές συνθήκες 
τους επιδεινώθηκαν περαιτέρω με το 
κλείσιμο κρατικών υπηρεσιών, την 
αύξηση της συμμετοχής των 
ασφαλισμένων στις δαπάνες 
νοσοκομειακής περίθαλψης,  την αύξηση 
του κόστους των μεταφορών, του 
ηλεκτρικού, των ενοικίων, μεταξύ άλλων·
επίσης αυτοί είναι που ολοένα 
περισσότερο χρειάζεται να ενισχύουν τα 
παιδιά τους που είναι αντιμέτωπα με τη 
μάστιγα της ανεργίας, την επισφαλή 
εργασία, τους χαμηλούς μισθούς·

Or. pt

Τροπολογία 143
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το επίπεδο όσων απειλούνται από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έχει 
αυξηθεί στις τέσσερις χώρες· επισημαίνει 
ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, μόνο 
κατά τα τρία τελευταία έτη, το ποσοστό 
όσων απειλούνται από φτώχεια ή 
κοινωνικό αποκλεισμό έχει αυξηθεί σε 
ποσοστό 26% στην Πορτογαλία και 15% 

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το επίπεδο όσων απειλούνται από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έχει 
αυξηθεί στις τέσσερις χώρες· επισημαίνει 
ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, μόνο 
κατά τα τρία τελευταία έτη, το ποσοστό 
όσων απειλούνται από φτώχεια ή 
κοινωνικό αποκλεισμό έχει αυξηθεί σε 
ποσοστό 26% στην Ελλάδα και 15% στην 
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στην Ιρλανδία· σημειώνει, επιπλέον, ότι 
πίσω από τα στατιστικά αυτά στοιχεία 
κρύβεται μια πολύ σκληρότερη 
πραγματικότητα, που συνίσταται στο ότι 
το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
συνεπάγεται επίσης χαμηλότερο όριο της 
φτώχειας, το οποίο σημαίνει ότι σήμερα 
θεωρούμε ότι δεν ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας άνθρωποι που μέχρι προσφάτως 
χαρακτηρίζαμε φτωχούς·

Ιρλανδία· σημειώνει, επιπλέον, ότι πίσω 
από τα στατιστικά αυτά στοιχεία κρύβεται 
μια πολύ σκληρότερη πραγματικότητα, 
που συνίσταται στο ότι το χαμηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ συνεπάγεται επίσης 
χαμηλότερο όριο της φτώχειας, το οποίο 
σημαίνει ότι σήμερα θεωρούμε ότι δεν 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας άνθρωποι που 
μέχρι προσφάτως χαρακτηρίζαμε φτωχούς·

Or. en

Τροπολογία 144
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το επίπεδο όσων απειλούνται από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έχει 
αυξηθεί στις τέσσερις χώρες· επισημαίνει 
ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, μόνο 
κατά τα τρία τελευταία έτη, το ποσοστό 
όσων απειλούνται από φτώχεια ή 
κοινωνικό αποκλεισμό έχει αυξηθεί σε 
ποσοστό 26% στην Πορτογαλία και 15% 
στην Ιρλανδία· σημειώνει, επιπλέον, ότι 
πίσω από τα στατιστικά αυτά στοιχεία 
κρύβεται μια πολύ σκληρότερη 
πραγματικότητα, που συνίσταται στο ότι 
το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
συνεπάγεται επίσης χαμηλότερο όριο της 
φτώχειας, το οποίο σημαίνει ότι σήμερα 
θεωρούμε ότι δεν ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας άνθρωποι που μέχρι προσφάτως 
χαρακτηρίζαμε φτωχούς·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το επίπεδο όσων απειλούνται από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έχει 
αυξηθεί στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και 
την Κύπρο· επισημαίνει ότι τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι, μόνο κατά τα τρία 
τελευταία έτη, το ποσοστό όσων 
απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό έχει αυξηθεί σε ποσοστό 15% 
στην Ιρλανδία ενώ στην Πορτογαλία, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
μεταξύ 2008 και 2012 μειώθηκε από 26% 
σε 25,3%· σημειώνει, επί πλέον, ότι πίσω 
από τα στατιστικά αυτά στοιχεία κρύβεται 
μια πολύ σκληρότερη 
πραγματικότητα:σημειώνει, επιπλέον, ότι 
πίσω από τα στατιστικά αυτά στοιχεία 
κρύβεται μια πολύ σκληρότερη 
πραγματικότητα: το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ συνεπάγεται επίσης 
χαμηλότερο όριο της φτώχειας, το οποίο 
σημαίνει ότι σήμερα θεωρούμε ότι δεν 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας άνθρωποι που 
μέχρι προσφάτως χαρακτηρίζαμε φτωχούς· 
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Or. pt

Τροπολογία 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. τονίζει ότι η αύξηση της φτώχειας, 
του αποκλεισμού και της αβεβαιότητας 
στη συντριπτική πλειοψηφία όσων ζουν 
στις χώρες που έχουν υποβληθεί σε 
πρόγραμμα χωρεί παράλληλα με απότομη 
άνοδο του πλούτου μίας μικρής 
μειοψηφίας·   π.χ. στην Πορτογαλία από 
το 2007 τα κέρδη έχουν αυξηθεί κατά 
21% και σύμφωνα με τις φορολογικές 
αρχές ο αριθμός των ανθρώπων που 
κερδίζει περισσότερα από 500.000 ευρώ 
ετησίως έχει αυξηθεί στους 3.443, το 
2012, με συνδυασμένο εισόδημα 1,8 δισ. 
ευρώ, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο 
φορολογούμενοι από τα 2,16 εκατομμύρια 
είχε εισοδήματα κάτω από 30.000 ευρώ· 
ομοίως στην Πορτογαλία το 75% των 
συνταξιούχων λαμβάνει συντάξεις 
χαμηλότερες των 419,22 ευρώ ενώ οι 870 
Πορτογάλοι εκατομμυριούχοι αύξησαν 
τις περιουσίες τους κατά 7,5 δισ. από το 
2012·

Or. en

Τροπολογία 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. υπογραμμίζει με ανησυχία ότι έχουν 
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αυξηθεί στον πληθυσμό οι καταστάσεις 
φτώχειας και υποσιτισμού· το νερό, το 
ηλεκτρικό και το φωταέριο έχει κοπεί από 
τα σπίτια πολλών οικογενειών· απώλειες 
στέγης (λόγω κατάσχεσης από τις 
τράπεζες ή συνεπεία απολύσεων)· έχουν 
αυξηθεί οι καταστάσεις όπου οι 
οικογένειες δεν έχουν πια χρήματα να 
πληρώσουν τον βρεφικό σταθμό, το 
νηπιαγωγείο ή τους οίκους ευγηρίας· για 
χιλιάδες παιδιά το μοναδικό γεύμα της 
ημέρας είναι αυτό που προσφέρεται στα 
σχολεία· έχει αυξηθεί δραματικά ο 
αριθμός των αιτήσεων βοήθειας στα 
ιδρύματα κοινωνικής αρωγής και αυτά 
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στον 
αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων ενώ τα 
κρατικά μέσα παρέμβασης στις ομάδες 
που απειλούνται με φτώχεια συνεχώς 
λιγοστεύουν·

Or. pt

Τροπολογία 147
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επικροτεί το γεγονός ότι, στις εν λόγω 
μελέτες, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι μόνο 
μια σημαντική αντιστροφή των σημερινών 
τάσεων θα καταστήσει εφικτή την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

12. επικροτεί το γεγονός ότι, στις εν λόγω 
μελέτες, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι μόνο 
μια σημαντική αντιστροφή των σημερινών 
τάσεων θα καταστήσει εφικτή την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· θεωρεί επίσης ότι αυτοί 
οι στόχοι είναι ανεπαρκείς και προτείνει 
στόχος να είναι η πλήρης εξάλειψη της 
φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 148
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επικροτεί το γεγονός ότι, στις εν λόγω 
μελέτες, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι μόνο 
μια σημαντική αντιστροφή των σημερινών 
τάσεων θα καταστήσει εφικτή την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

12. επικροτεί το γεγονός ότι, στις εν λόγω 
μελέτες, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι μόνο 
μια σημαντική αντιστροφή των σημερινών
τάσεων θα καταστήσει εφικτή για 
ολόκληρη την ΕΕ την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα περιλάμβαναν σειρά 
λεπτομερών όρων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και 
τις περικοπές των δαπανών για την υγεία, 
παρά το γεγονός ότι το άρθρο 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ απαγορεύει 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα περιλάμβαναν σειρά 
λεπτομερών όρων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και 
τις περικοπές των δαπανών για την υγεία, 
παρά το γεγονός ότι το άρθρο 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ απαγορεύει 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις· επισημαίνει 
το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου θα 
περικοπούν άλλα 618 εκατομμύρια ευρώ 
από την αρμόδια  υπηρεσία για την υγεία 
το 2014· τονίζει ότι τούτο αποτελεί 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
των ασθενών, καθώς τα νοσοκομεία είχαν 
ήδη χάσει το 20% του προϋπολογισμού 
τους από το 2009·

Or. en
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Τροπολογία 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα περιλάμβαναν σειρά 
λεπτομερών όρων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και 
τις περικοπές των δαπανών για την υγεία, 
παρά το γεγονός ότι το άρθρο 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ απαγορεύει 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα περιλάμβαναν σειρά 
λεπτομερών όρων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και 
τις περικοπές των δαπανών για την υγεία, 
οι οποίες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην 
ποιότητα και τη γενική δυνατότητα 
πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες, 
ιδίως στον τομέα της υγείας και της 
κοινωνικής πρόνοιας, παρά το γεγονός ότι 
το άρθρο 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ 
απαγορεύει τέτοιου είδους παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα περιλάμβαναν σειρά 
λεπτομερών όρων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και 
τις περικοπές των δαπανών για την υγεία, 
παρά το γεγονός ότι το άρθρο 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ απαγορεύει 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα περιλάμβαναν σειρά 
λεπτομερών όρων σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και 
τις περικοπές των δαπανών για την υγεία, 
πράγμα που έχει οδηγήσει σε 
ανησυχητική αύξηση των ανθρώπων 
χωρίς υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη ή 
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πρόσβαση στην κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13 α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη στοχευμένης προσέγγισης στον 
εντοπισμό ανεπαρκειών στα υγειονομικά 
συστήματα και για την απόφαση να 
γίνουν οριζόντιες περικοπές στους 
προϋπολογισμούς για την υγεία· 
προειδοποιεί ότι η εφαρμογή της 
συμμετοχής στην επιβάρυνση θα 
μπορούσε να κάνει ασθενείς να 
αναβάλουν την αναζήτηση περίθαλψης, 
ενώ μεταθέτει την οικονομική 
επιβάρυνση στα νοικοκυριά· προειδοποιεί 
ότι οι μειώσεις μισθών για τους 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας θα 
μπορούσαν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών 
και να προκαλέσουν τη μετανάστευση 
των εν λόγω επαγγελματιών·

Or. en

Τροπολογία 153
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13 α. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις 
περικοπές στις υγειονομικές και 
φαρμακευτικές παροχές των δημοσίων 
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συστημάτων, πράγμα που σε ορισμένες 
χώρες έχει αλλάξει δραστικά τον 
συνολικό χαρακτήρα του συστήματος 
προς όφελος άλλων πιο ασφαλίσιμων ή 
εμπορικών μεθόδων· τονίζει επίσης ότι 
πολλές μελέτες και έρευνες 
καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή στην 
επιβάρυνση δίκην δυσμενούς διακρίσεως, 
μερικές φορές ακόμη και σε βασικές 
υπηρεσίες, όπως τα έκτακτα περιστατικά 
ή η πρόσβαση ανθρώπων με χρόνιες 
νόσους στις ιατρικές υπηρεσίες, εμποδίζει 
εκ των πραγμάτων πολλούς πολίτες να 
έχουν κάλυψη βασικών κοινωνικών και 
υγειονομικών αναγκών·   σημειώνει ότι τα 
μέτρα έχουν επηρεάσει έντονα όσους 
εργάζονται σε επαγγέλματα του τομέα 
περίθαλψης, ως εκ τούτου υπάρχει 
στέρηση βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων λόγω οικονομικών 
φραγμών.

Or. en

Τροπολογία 154
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι περικοπές στις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες επηρεάζει αρνητικότατα τις 
ευκαιρίες ζωής που μπορεί να έχουν και 
ότι τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις σε τόσο 
μικρή ηλικία δεν είναι αναστρέψιμες·

Or. en

Τροπολογία 155
Sergio Gutiérrez Prieto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13 β. επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 12 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα 
(ICESCR) προβλέπει το δικαίωμα 
καθενός  στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
υγείας σωματικής και διανοητικής 
υγείας· σημειώνει ότι και οι τέσσερεις 
χώρες έχουν υπογράψει το Σύμφωνο, 
έχουν επομένως αναγνωρίσει το δικαίωμα 
στην υγεία για όλους· επισημαίνει ότι το 
ελληνικό και το πορτογαλικό Σύνταγμα 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην υγεία· 
εκφράζει την ανησυχία του που σύμφωνα 
με την έρευνα για το εισόδημα και τις 
συνθήκες διαβίωσης (SILC) και στις 
τέσσερεις χώρες έχουν αυξηθεί οι 
ιατρικές ανάγκες που έμειναν χωρίς 
κάλυψη από το 2008-2011· εκφράζει τη 
λύπη του για την απόφαση της 
Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας να 
μειώσουν το πεδίο που καλύπτουν οι 
προβλεπόμενες από τον νόμο δέσμες 
παροχών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 156
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14 α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
περικοπές στις πιστώσεις για την 
ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 157
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 α. τονίζει ότι η αυξημένη κοινωνική 
φτώχεια στις 4 χώρες φέρει και αύξηση 
της αλληλεγγύης μεταξύ των πιο 
ευάλωτων ομάδων χάρις σε προσπάθειες 
ιδιωτών, οικογενειακών δικτύων και 
οργανώσεων παροχής βοήθειας· τονίζει 
ότι αυτός ο τύπος παρέμβασης δεν πρέπει 
να καταστεί διαρθρωτική λύση του 
προβλήματος, ακόμη κι αν ανακουφίζει 
την κατάσταση των πιο στερημένων και 
αναδεικνύει την αξία της ιδιότητας του 
Ευρωπαίου πολίτη· 

Or. en

Τροπολογία 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 α. εκφράζει τη λύπη του που η Τρόικα 
άσκησε ισχυρή πίεση στις εθνικές αρχές 
για να θέσουν τέλος στο πάγωμα των 
κατασχέσεων κατοικιών, τη στιγμή που 
αυτές επιβάλλονται εις βάρος ανθρώπων 
που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση 
και από τα μέτρα λιτότητας, ως εκ 
τούτου είναι ανίκανοι να αναλάβουν το 
κόστος αποπληρωμής του δανείου τους·  
συνιστούν στα κράτη μέλη και στις 
τοπικές τους αρχές να συγκροτήσουν 
ουδέτερες πολιτικές στέγασης που να 
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ευνοούν την κοινωνική και οικονομικά 
προσιτή στέγαση, να αντιμετωπίσουν το 
ζήτημα της διαθεσιμότητας στέγης και 
να εφαρμόσουν αποτελεσματικές 
αποτρεπτικές πολιτικές για τη μείωση 
των εξώσεων/κατασχέσεων κατοικίας. 

Or. en

Τροπολογία 159
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 γ. διαπιστώνει με ανησυχία την 
προοδευτική αύξηση του συντελεστή  
GINI [1] στην Ελλάδα, την Ισπανία, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, σε  
αντίθεση με τη γενική τάση μείωσής του 
στην ευρωζώνη, όπερ σημαίνει 
σημαντική αύξηση των ανισοτήτων στην 
κατανομή του εισοδήματος στις χώρες 
υπό δημοσιονομική προσαρμογή·

[1] σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
o συντελεστής GINI  στην Πορτογαλία 
έχει σημειώσει προοδευτική αύξηση, 
ανερχόμενος από το 33.7, που ήταν το
2009, στο 34.2 το 2011 και στο 34.5 το
2012·

Or. pt

Τροπολογία 160
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. επικροτεί το γεγονός ότι τα ποσοστά 16. επικροτεί το γεγονός ότι τα ποσοστά 
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των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο βαίνουν μειούμενα και στις 
τέσσερις χώρες· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι 
αυτό εξηγείται εν μέρει από τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι ως προς την 
εξεύρεση θέσης εργασίας·

των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο βαίνουν μειούμενα και στις 
τέσσερις χώρες· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι 
αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι ως 
προς την εξεύρεση θέσης εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 161
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. επικροτεί το γεγονός ότι τα ποσοστά 
των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο βαίνουν μειούμενα και στις 
τέσσερις χώρες· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι 
αυτό εξηγείται εν μέρει από τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι ως προς την 
εξεύρεση θέσης εργασίας·

16. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16 α. υπογραμμίζει με ανησυχία ότι έχουν 
σημαντικά αυξηθεί οι περικοπές των 
κρατικών χρηματοδοτήσεων προς την 
βασική και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- μέσω, μεταξύ άλλων, απολύσεων 
δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών σε 
κάθε χώρα - με συγκεκριμένες επιπτώσεις 
στην ποιότητα της διδασκαλίας και στις 
υλικές και ανθρώπινες συνθήκες στα 
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σχολεία· ότι τα μέτρα αυτά έχουν ως 
συνέπεια περισσότερους μαθητές σε κάθε 
τάξη, αναδιοργάνωση των μαθημάτων, 
συγχώνευση και συγκέντρωση των 
σχολείων, εις βάρος των σχολείων που 
λειτουργούν στις πιο απόμακρες ή 
απομονωμένες γεωγραφικές ζώνες, με 
αποτέλεσμα να στερείται από πολλούς 
νέους η πρόσβαση στη δημόσια 
εκπαίδευση·  · υπογραμμίζει ότι η 
κατάσταση αυτή προξενεί μεγαλύτερη και 
αυξανόμενη υποκατάσταση της δημόσιας 
εκπαίδευσης από την ιδιωτική, στην 
οποία μόνο ορισμένοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση, γεγονός το οποίο αυξάνει τις 
κοινωνικές ανισότητες μεταξύ μαθητών·

Or. pt

Τροπολογία 163
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επικροτεί το γεγονός ότι τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνουν 
άνοδο και στις τέσσερις χώρες· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι αυτό εξηγείται εν 
μέρει από την ανάγκη των νέων να 
βελτιώσουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας·

17. επικροτεί το γεγονός ότι τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνουν 
άνοδο και στις τέσσερις χώρες· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί εν μέρει από την ανάγκη των 
νέων να βελτιώσουν τις μελλοντικές τους 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επικροτεί το γεγονός ότι τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνουν 
άνοδο και στις τέσσερις χώρες·
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι αυτό εξηγείται εν 
μέρει από την ανάγκη των νέων να 
βελτιώσουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας·

17. επικροτεί το γεγονός ότι τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών σε ορισμένες 
από τις χώρες υπό δημοσιονομική 
επιτήρηση σημειώνουν άνοδο· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι αυτό εξηγείται εν 
μέρει από την ανάγκη των νέων να 
βελτιώσουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι 
στην Πορτογαλία σημειώνεται για πέμπτο 
συνεχές έτος μείωση του αριθμού των 
υποψηφίων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κατάσταση που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την αύξηση των 
διδάκτρων και του κόστους των σπουδών  
καθώς και με το ότι έχει περιοριστεί 
σημαντικά η πρόσβαση σε κοινωνικά 
μέτρα στον εκπαιδευτικό τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 165
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επικροτεί το γεγονός ότι τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνουν 
άνοδο και στις τέσσερις χώρες· 
διαπιστώνει, ωστόσο, ότι αυτό εξηγείται εν 
μέρει από την ανάγκη των νέων να 
βελτιώσουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας·

17. επικροτεί το γεγονός ότι τα επίπεδα 
ολοκλήρωσης των σπουδών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνουν 
άνοδο και στις τέσσερις χώρες· 
διαπιστώνει ότι αυτό εξηγείται εν μέρει 
από την ανάγκη των νέων να βελτιώσουν 
τις μελλοντικές τους ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 166
Alejandro Cercas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17 α. εκφράζει τη λύπη του που η 
ποιότητα των εκπαιδευτικών 
συστημάτων δεν συμβαδίζει με αυτό το 
θετικό στοιχείο, διότι οι 4 χώρες που 
έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα 
βρίσκονται κάτω από τον ενωσιακό μέσο 
όρο όσον αφορά την ποιότητα των 
συστημάτων τους·  υπενθυμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να ανακτηθούν 
ποιοτικά συστήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης με υψηλό επίπεδο κοινωνικής 
νομιμότητας, καθώς τούτο αποτελεί έναν 
από τους καλύτερους τρόπους να 
βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των 
νέων· 

Or. en

Τροπολογία 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17 α. τονίζει ότι για να είναι υπάρχει 
όντως πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, 
η εκπαίδευση πρέπει να είναι δημόσια, να 
διοικείται δημοκρατικά και να 
προσφέρεται στον χρήστη δωρεάν· 

Or. en

Τροπολογία 168
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17 α. εκφράζει, όμως, έντονη ανησυχία 
καθώς το ενδεχόμενο διατήρησης ή 
εμβάθυνσης της εν λόγω κοινωνικής και 
οικονομικής κατάστασης μπορεί να 
τροφοδοτήσει την έξαρση του φαινομένου 
των ΝΕΕΤ και την όξυνση των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Or. el

Τροπολογία 169
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17 α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
αρνητικό αντίκτυπο της μαζικής 
μετανάστευσης νέων, ιδίως για τις 
κοινωνικές και οικονομικές του 
επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 170
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17 β. διαπιστώνει με ανησυχία την τάση 
μείωσης του αριθμού των μαθητών που 
εγγράφονται στο εκπαιδευτικό σύστημα 
από την αρχή της κρίσης και ότι η 
Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχει ένα από 
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τα υψηλότερα ποσοστά νέων που 
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους μα δεν έχουν τη δυνατότητα να τις 
χρηματοδοτήσουν (38%)[1]·

[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013

Or. pt

Τροπολογία 171
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα· 
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών μέτρων 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο· τονίζει 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση
συνιστά συνέπεια των περιορισμένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν μόνο την απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων και 
μισθολογικές περικοπές με κάθε κόστος, 
κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
τους γενικούς στόχους της ΕΕ και τις 
πολιτικές της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

18. αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές
συμβάσεις· διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε 
σε αίτημα της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ, στην 
περίπτωση της Ελλάδας για επανέναρξη 
κοινωνικού διαλόγου και, στην περίπτωση 
της Πορτογαλίας για ακύρωση ορισμένων 
νομοθετικών μέτρων από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο· τονίζει ότι αυτή η κατάσταση
πρέπει να αποτελέσει απλώς προσωρινή 
απόκλιση και ότι οι συλλογικές συμβάσεις 
και ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να 
αποκατασταθούν σύμφωνα με τις 
εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές·
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Or. en

Τροπολογία 172
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα· 
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών μέτρων 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο· τονίζει 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
συνιστά συνέπεια των περιορισμένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν μόνο την απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και μισθολογικές 
περικοπές με κάθε κόστος, κάτι που 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους 
γενικούς στόχους της ΕΕ και τις πολιτικές 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα· 
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών μέτρων 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο· τονίζει 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
συνιστά συνέπεια των περιορισμένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν μόνο την απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και μισθολογικές 
περικοπές, κάτι που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τους γενικούς στόχους της ΕΕ 
και τις πολιτικές της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» σε καιρούς ομαλής 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. fi

Τροπολογία 173
Jutta Steinruck
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα·
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών μέτρων 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο· τονίζει 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
συνιστά συνέπεια των περιορισμένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν μόνο την απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων και 
μισθολογικές περικοπές με κάθε κόστος, 
κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
τους γενικούς στόχους της ΕΕ και τις 
πολιτικές της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα·
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών μέτρων 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο·
καταδικάζει την υπονόμευση της αρχής 
της συλλογικής εκπροσώπησης με την 
επέκταση του δικαιώματος σύναψης 
συμφωνιών σε επίπεδο επιχειρήσεων με 
δυσμενέστερους όρους σε σκιώδεις και 
μη αντιπροσωπευτικές "ενώσεις 
προσώπων", με την κατάργηση της 
αυτόματης ανανέωσης των συμφωνιών 
επί συλλογικών συμβάσεων ή/και με την 
επιβολή πολύ αυστηρότερων κριτηρίων 
στη νομική επέκταση των συλλογικών 
συμβάσεων, εξαιτίας των οποίων ο 
αριθμός των συλλογικών συμβάσεων έχει 
μειωθεί σημαντικά στην Ελλάδα και την 
Πορτογαλία, οι δε μισθολογικές 
δυναμικές έχουν καταρρεύσει· 
καταδικάζει τη μείωση των κατώτατων 
μισθών στην Ελλάδα και το πάγωμα των 
ονομαστικών κατώτατων μισθών στην 
Πορτογαλία· τονίζει ότι αυτή η 
απαράδεκτη κατάσταση συνιστά συνέπεια
της μεταβίβασης της εξουσίας λήψεως 
αποφάσεων αποκλειστικά σε 
οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς 
παράγοντες, χωρίς να δεσμεύονται αυτοί 
οι παράγοντες κατά κανένα τρόπο από το 
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ευρωπαϊκό και το διεθνές κοινωνικό 
κεκτημένο, κάτι που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τους γενικούς στόχους της ΕΕ 
και τις πολιτικές της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 174
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα·
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών 
μέτρων από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο· τονίζει ότι αυτή η 
απαράδεκτη κατάσταση συνιστά συνέπεια 
των περιορισμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν μόνο 
την απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων και μισθολογικές περικοπές με 
κάθε κόστος, κάτι που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τους γενικούς στόχους της ΕΕ 
και τις πολιτικές της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα·
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου· τονίζει 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
συνιστά συνέπεια των περιορισμένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν μόνο την απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και μισθολογικές 
περικοπές, κάτι που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τους γενικούς στόχους της ΕΕ 
και τις πολιτικές της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»·

Or. pt
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Τροπολογία 175
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα που επιβλήθηκαν στις 
τέσσερις χώρες επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις 
και να επανεξετάζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις, με άμεσες επιπτώσεις για τη 
δομή και τις αξίες των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που προβλέπονται στα 
αντίστοιχα εθνικά συντάγματα· 
διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε σε αίτημα 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 
ΔΟΕ, στην περίπτωση της Ελλάδας για 
επανέναρξη κοινωνικού διαλόγου και, 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας για 
ακύρωση ορισμένων νομοθετικών μέτρων 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο· τονίζει 
ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση 
συνιστά συνέπεια των περιορισμένων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν μόνο την απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων και μισθολογικές 
περικοπές με κάθε κόστος, κάτι που 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους 
γενικούς στόχους της ΕΕ και τις πολιτικές 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

18. εκφράζει τη λύπη του που δεν υπήρξε 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους ούτε συμμετοχή τους στην 
αρχική φάση σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και που η Τρόικα 
αποδείχθηκε απρόθυμη να συνεργαστεί 
ουσιαστικά με τους κοινωνικούς εταίρους 
στις εν λόγω χώρες· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι τα προγράμματα που 
επιβλήθηκαν στις τέσσερις χώρες 
επιτρέπουν σε εταιρείες να απαλλάσσονται 
από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις συλλογικές συμβάσεις και να 
επανεξετάζουν τις κλαδικές συμβάσεις, με 
άμεσες επιπτώσεις για τη δομή και τις 
αξίες των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
που προβλέπονται στα αντίστοιχα εθνικά 
συντάγματα· διαπιστώνει ότι αυτό οδήγησε 
σε αίτημα της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ, στην 
περίπτωση της Ελλάδας για επανέναρξη 
κοινωνικού διαλόγου και, στην περίπτωση 
της Πορτογαλίας για ακύρωση ορισμένων 
νομοθετικών μέτρων από το Συνταγματικό 
Δικαστήριο· τονίζει ότι αυτή η 
απαράδεκτη κατάσταση συνιστά συνέπεια 
των περιορισμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν μόνο 
την απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων και μισθολογικές περικοπές με 
κάθε κόστος, κάτι που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τους γενικούς στόχους της ΕΕ 
και τις πολιτικές της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en
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Τροπολογία 176
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 a. καταγγέλλει ότι η Τρόικα έχει 
αγνοήσει εντελώς το άρθρο 153 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, το οποίο 
αποκλείει οποιαδήποτε παρέμβαση της 
ΕΕ σε ζητήματα όπως στις αμοιβές, στο 
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, στο 
δικαίωμα για απεργία ή στο δικαίωμα για 
ανταπεργία (λοκ-άουτ) και στο άρθρο 152 
της ΣΛΕΕ, το οποίο δηλώνει ότι "η 
Ένωση αναγνωρίζει και προάγει τον ρόλο 
των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό 
της, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων.   
Διευκολύνει τον μεταξύ τους διάλογο, 
σεβόμενη την αυτονομία τους", τονίζει δε 
ότι η Τρόικα πίεσε για ουσιαστικές 
αλλαγές στα εθνικά μισθολογικά 
συστήματα, με σκοπό μια ριζική 
αποκέντρωση των συλλογικών 
συμβάσεων και απότομο περιορισμό των 
κριτηρίων για επέκταση των συλλογικών 
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 177
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 α. τονίζει ότι η ενεργοποίηση των 
συλλογικών συμβάσεων αποτελεί 
θεμελιώδη εγγύηση για την ισορροπία 
των εργασιακών σχέσεων και στυλοβάτη 
της λειτουργίας της ίδιας της 
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δημοκρατίας·

Or. pt

Τροπολογία 178
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 a. υποστηρίζει τις ενώσεις που 
αρνούνται να γίνουν συνυπεύθυνες για την 
εφαρμογή της λιτότητας αποδεχόμενες 
"δικαιότερες περικοπές" και εμμένει 
στον ρόλο τους να αποτελούν την 
ανεξάρτητη φωνή των συμφερόντων των 
εργαζομένων στην απόρριψη του 
νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας·

Or. en

Τροπολογία 179
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 α. διαπιστώνει ότι ο 
επαναπροσδιορισμός των εργασιακών 
σχέσεων στη βάση της λογικής της 
εσωτερικής υποτίμησης κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
δημοσιονομικής προσαρμογής δεν 
απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Έχει αποδειχθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας κρίνονται πιο 
επιτυχημένες όταν ο σχεδιασμός και η 
υλοποίησή τους γίνονται με τη συνδρομή 
των κοινωνικών εταίρων και δη στο 
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, πάντα 
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με σεβασμό στις εθνικές παραδόσεις, 
καθώς μόνο έτσι μπορεί να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 
και να επιτευχθεί η πολυπόθητη 
εργασιακή ειρήνη. Είναι σαφές ότι το 
αίτημα για μεταρρυθμίσεις και τομές 
στην αγορά εργασίας είναι θεμιτό στο 
πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, αλλά 
είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζονται ταυτόχρονα τα θεμελιώδη 
εργασιακά δικαιώματα, εθνικά και 
ευρωπαϊκά κατοχυρωμένα, στο πλαίσιο 
επίτευξης του στόχου για αύξηση της 
απασχόλησης και καταπολέμηση της 
ανεργίας με πλήρη σεβασμό στους 
βασικούς πυλώνες της αξιοπρεπούς 
απασχόλησης.

Or. el

Τροπολογία 180
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 a. επισημαίνει ότι μεταξύ των όρων 
για την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας 
επιβλήθηκε η διάλυση των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων για τον καθορισμό των 
μισθών είτε με την πλήρη κατάργηση 
θεσμών διατομεακού ορισμού των 
μισθών, όπως στην Ιρλανδία, είτε με το 
διαρκές πριόνισμα των υφιστάμενων 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων κατά τομέα. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν: την κατάργηση ή 
τη λήξη των εθνικών συλλογικών 
συμβάσεων· διευκόλυνση της εξαίρεσης 
συμφωνιών σε επίπεδο επιχείρησης από 
τις τομεακές συμφωνίες ή τις 
νομοθετικές διατάξεις, για παράδειγμα με 
την εισαγωγή ρήτρας επιείκειας ή 
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γενικότερα με το να δίνεται στις 
συμφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης 
προτεραιότητα έναντι των διατομεακών 
συμφωνιών· αναστολή της αρχής της 
ευνοϊκότερης ρύθμισης, θέσπιση 
περιοριστικότερων κριτηρίων για την 
επέκταση των συλλογικών συμβάσεων· 
τη μείωση της μεταβατικής περιόδου 
μετά τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων 
και την επέκταση της δυνατότητας μη 
συνδικαλιστές  να συνάπτουν ως 
εκπρόσωποι εργαζομένων συλλογικές 
συμβάσεις σε επίπεδο εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 181
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 α. επισημαίνει ότι στην Πορτογαλία, 
τον Ιανουάριο του 2012, υπογράφηκε από 
όλους τους κύριους κοινωνικούς εταίρους 
και την κυβέρνηση συμφωνία συναίνεσης 
με τίτλο "Δέσμευση για τη μεγέθυνση, 
την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση"·

Or. en

Τροπολογία 182
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 α. υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει μία και 
μοναδική λύση που να μπορεί να 
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εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 183
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 β. εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά με 
την εξασθένηση του κοινωνικού 
διαλόγου, πράγμα που είχε ως συνέπεια 
τη μαζική απώλεια εργαζομένων που 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, 
σε ορισμένες δε χώρες αυτή η απώλεια 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% των 
διαθέσιμων στοιχείων πριν από τις 
συστάσεις της Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 β. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα λιτότητας 
που επέβαλαν οι τρόικες και 
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις 
μεταφράστηκαν, στον τομέα της υγείας, 
με το κλείσιμο υπηρεσιών και 
νοσοκομειακών μονάδων, κατάργηση ή 
περιορισμό των δραστηριοτήτων των 
τοπικών δικτύων παροχής φροντίδων και 
συνακόλουθη μείωση της προληπτικής 
διάστασης και της πρόσβασης στη 
διάγνωση, κατάργησης της βοήθειας για 
τη μετακίνηση των ασθενών - με 
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αποτέλεσμα να δυσκολεύονται  να 
μετακινούνται για τις εξετάσεις και τις 
θεραπείες που χρειάζονται - , με απότομη 
αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των 
ασθενών για τις δημόσιες ιατρικές 
υπηρεσίες, μέτρα που είχαν ως συνέπεια 
τον περιορισμό της πρόσβασης στην 
υπηρεσίες υγείας·

Or. pt

Τροπολογία 185
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 β. θεωρεί ότι τα μέτρα που πρότεινε η 
τρόικα για τον περιορισμό των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για 
τη μείωση των μισθών δεν είναι 
αποτελεσματικά για την καταπολέμηση 
των ανισοτήτων ή για την προώθηση της
oικονομικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι η 
λογική της μείωσης των μισθών, με 
στóχο την ενθάρρυνση της αύξησης των 
εξαγωγών, προξένησε ύφεση της 
εσωτερικής κατανάλωσης και επηρέασε, 
μεταξύ άλλων, την οικονομική ανάπτυξη· 

Or. pt

Τροπολογία 186
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 γ. συνοψίζει λέγοντας ότι οι στόχοι της 
στρατηγικής "ΕΕ 2020" για την 
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απασχόληση και την καταπολέμηση της 
φτώχειας απέχουν από την επίτευξή τους 
όσο ποτέ, όχι μόνο λόγω της οικονομικής 
κατάστασης αλλά και λόγω των 
βάναυσων περικοπών που επέβαλαν τα 
προγράμματα της Τρόικας· τονίζει ότι το 
ΔΝΤ εκτίμησε πρόσφατα ότι οι πολιτικές 
της λιτότητας μπορεί να υπερέβησαν τα 
εσκαμμένα (καθώς κατέστειλαν 
προφανώς την οικονομική μεγέθυνση και 
αύξησαν απότομα την ανεργία), η δε 
προεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα υποστηρίζει ότι η λιτότητα 
είναι αντικίνητρο για την οικονομική 
μεγέθυνση και ως τέτοιο εμποδίζει την 
υλοποίηση των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18 γ. υπογραμμίζει ότι η ανεργία, η 
μείωση των κοινωνικών ενισχύσεων, η 
φτώχεια, η έλλειψη προοπτικών, είναι 
ορισμένα από τα αίτια για την ανάπτυξη 
ή επιδείνωση κρουσμάτων κατάθλιψης 
που μπορούν να οδηγήσουν σε απόπειρες 
αυτοκτονίας· σημειώνει ότι η 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και  
η προϊούσα εργασιακή ανασφάλεια 
πυροδοτούν την έξαρση ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων και των κρουσμάτων της 
κατάθλιψης μεταξύ των εργαζομένων·

Or. pt
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Τροπολογία 188
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της 
μακροπρόθεσμης ζημίας στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη διατήρηση δέοντος 
κοινωνικού διαλόγου και την ισορροπία 
μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στις 
εργασιακές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει τους συμβουλευτικούς 
φορείς της κατά την κατάρτιση της εν 
λόγω μελέτης, καθώς και τις Επιτροπές 
Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας· προτείνει να ζητηθεί από την 
ΕΟΚΕ η κατάρτιση ειδικής έκθεσης·

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών της οικονομικής 
κρίσης και των προγραμμάτων 
προσαρμογής που εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπισή της στις τέσσερις χώρες με 
σκοπό την πλήρη κατανόηση τόσο της 
βραχυπρόθεσμης όσο και της 
μακροπρόθεσμης ζημίας στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη διατήρηση δέοντος 
κοινωνικού διαλόγου και την ισορροπία 
μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στις 
εργασιακές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει τους συμβουλευτικούς φορείς 
της κατά την κατάρτιση της εν λόγω 
μελέτης, καθώς και τις Επιτροπές 
Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας· προτείνει να ζητηθεί από την 
ΕΟΚΕ η κατάρτιση ειδικής έκθεσης·

Or. fi

Τροπολογία 189
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της 

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της 
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μακροπρόθεσμης ζημίας στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη διατήρηση δέοντος 
κοινωνικού διαλόγου και την ισορροπία 
μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στις 
εργασιακές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει τους συμβουλευτικούς 
φορείς της κατά την κατάρτιση της εν 
λόγω μελέτης, καθώς και τις Επιτροπές 
Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας· προτείνει να ζητηθεί από την 
ΕΟΚΕ η κατάρτιση ειδικής έκθεσης·

μακροπρόθεσμης ζημίας στα συστήματα 
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
καταπολέμηση της φτώχειας, τη διατήρηση 
δέοντος κοινωνικού διαλόγου και την 
ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας 
στις εργασιακές σχέσεις· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τους 
συμβουλευτικούς φορείς της κατά την 
κατάρτιση της εν λόγω μελέτης, καθώς και 
τις Επιτροπές Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας· προτείνει να 
ζητηθεί από την ΕΟΚΕ η κατάρτιση 
ειδικής έκθεσης·

Or. pt

Τροπολογία 190
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της 
μακροπρόθεσμης ζημίας στα συστήματα
κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη διατήρηση δέοντος 
κοινωνικού διαλόγου και την ισορροπία 
μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στις 
εργασιακές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει τους συμβουλευτικούς 
φορείς της κατά την κατάρτιση της εν 
λόγω μελέτης, καθώς και τις Επιτροπές 
Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας· προτείνει να ζητηθεί από την 
ΕΟΚΕ η κατάρτιση ειδικής έκθεσης·

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της 
μακροπρόθεσμης προοπτικής των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
καταπολέμηση της φτώχειας, τη διατήρηση 
δέοντος κοινωνικού διαλόγου και την 
ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας 
στις εργασιακές σχέσεις· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τους 
συμβουλευτικούς φορείς της κατά την 
κατάρτιση της εν λόγω μελέτης, καθώς και 
τις Επιτροπές Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας· προτείνει να 
ζητηθεί από την ΕΟΚΕ η κατάρτιση 
ειδικής έκθεσης·
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Or. es

Τροπολογία 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο της βραχυπρόθεσμης όσο και της 
μακροπρόθεσμης ζημίας στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη διατήρηση δέοντος 
κοινωνικού διαλόγου και την ισορροπία 
μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στις 
εργασιακές σχέσεις· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει τους συμβουλευτικούς 
φορείς της κατά την κατάρτιση της εν 
λόγω μελέτης, καθώς και τις Επιτροπές 
Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας· προτείνει να ζητηθεί από την 
ΕΟΚΕ η κατάρτιση ειδικής έκθεσης·

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις τέσσερις 
χώρες με σκοπό την πλήρη κατανόηση 
τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
καταπολέμηση της φτώχειας, τη διατήρηση 
δέοντος κοινωνικού διαλόγου και την 
ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας 
στις εργασιακές σχέσεις· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει τους 
συμβουλευτικούς φορείς της κατά την 
κατάρτιση της εν λόγω μελέτης, καθώς και 
τις Επιτροπές Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας· προτείνει να 
ζητηθεί από την ΕΟΚΕ η κατάρτιση 
ειδικής έκθεσης·

Or. en

Τροπολογία 192
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συντάξει λεπτομερή έκθεση για τις 
παραβιάσεις του πνεύματος και των 
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αρχών του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
κεκτημένου στις χώρες που υποβλήθηκαν 
σε πρόγραμμα, με σκοπό να προταθούν 
μέτρα για την αποκατάσταση του 
κοινωνικού κεκτημένου. Επιμένει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει, μέσω του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, να 
συνεργαστούν στενά γι’ αυτό.

Or. en

Τροπολογία 193
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19 α. καλεί τα κράτη μέλη, κυρίως αυτά 
του μνημονίου, να αξιοποιήσουν τους 
μισθούς και τις κοινωνικές παροχές, 
αποκαθιστώντας τα επίπεδα των μισθών, 
εισοδημάτων και κοινωνικών παροχών 
που απωλέσθηκαν,  ώστε να επιλυθούν 
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, να 
βελτιωθεί η εσωτερική ζήτηση, να 
ενεργοποιηθεί η οικονομική 
δραστηριότητα και να δημιουργηθούν 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πολιτική άμυνας και 
ανάκτησης των κρατικών υπηρεσιών, 
ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές 
λειτουργίες του κράτους, ενισχύοντας τα 
ανθρώπινα και υλικά του μέσα, ως 
ουσιώδες στοιχείο για την υλοποίηση των 
δικαιωμάτων των λαών·

Or. pt

Τροπολογία 194
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19 α. υπογραμμίζει με έμφαση ότι στην 
περίπτωση της Ελλάδας έχουν ληφθεί 
σωρεία μέτρων με άνευ προηγουμένου 
θυσίες του ελληνικού λαού. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, καλεί την ΕΕ να συνεισφέρει 
έτσι ώστε τα πρώτα θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα να έχουν τον αντίστοιχο 
αντίκτυπο στην κοινωνία και την 
πραγματική οικονομία της χώρας.

Or. el

Τροπολογία 195
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19 β. σημειώνει ότι είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να θέσουν επί τάπητος 
διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης του 
δημόσιου χρέους  - των προθεσμιών, των 
επιτοκιών και των πληρωτέων ποσών -
που να μπορέσουν να ανακουφίσουν τα 
κράτη από το βάρος της εξυπηρέτησης 
του χρέους και να διοχετεύσουν πόρους 
στην προώθηση των παραγωγικών 
επενδύσεων και στη δημιουργία 
απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 196
Inês Cristina Zuber
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19 γ. υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της 
πολιτικής σύγκλισης μεταξύ χωρών με 
παρεμφερή προβλήματα με στόχο την 
αναχαίτιση της σπείρας της 
κερδοσκοπίας·

Or. pt

Τροπολογία 197
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

19 δ. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν δημοσιονομικές πολιτικές 
για την περιστολή των δαπανών, της 
άσκοπης σπατάλης,  που να βασίζονται 
σε μία φορολογική διάσταση αύξησης 
αφενός της φορολόγησης των 
μερισμάτων και των κερδών και 
αφετέρου των φορολογικών ελαφρύνσεων 
για τους εργαζομένους και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
διασφαλίζοντας τους πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την αποτελεσμaτική 
λειτoυργία των κρατών·

Or. pt

Τροπολογία 198
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές 
θίγονται από τα μέτρα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από την 
τρόικα·

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα, τη 
χρηματοδότησή τους και τη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών, για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές 
θίγονται από την οικονομική κρίση και τα 
μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ζητούνται από την τρόικα για την 
αντιμετώπισή της·

Or. fi

Τροπολογία 199
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές 
θίγονται από τα μέτρα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από την 
τρόικα·

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ·

Or. es
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Τροπολογία 200
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές 
θίγονται από τα μέτρα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από την 
τρόικα·

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα που 
κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση 
πλήρους συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και το Πρωτόκολλό του, 
καθώς και με τις βασικές συμβάσεις της 
ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές θίγονται από τα 
μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ζητούνται από την τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 201
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου 
ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές θίγονται από τα μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής και τις 

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά 
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη 
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ καθώς και με τη 
σύμβαση 87 της ΔΟΕ για την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι, τη σύμβαση 94 για 
την ενσωμάτωση ρητρών εργασίας στις 
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διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ζητούνται από την τρόικα·

δημόσιες συμβάσεις ή τη σύμβαση 98 για 
το συνδικαλιστικό δικαίωμα, δεδομένου 
ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές θίγονται από τα μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής και τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ζητούνται από την τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τη 
ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με πιθανά
διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για τη
διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με 
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
Πρωτόκολλό του, καθώς και με τις 
βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου 
ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές θίγονται από τα μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής και τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ζητούνται από την τρόικα·

20. καλεί τη ΔΟΕ και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης να καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά 
με πιθανά μέτρα και κίνητρα για τη
βελτίωση της κοινωνικής κατάσταση σε 
αυτές τις χώρες, λαμβανομένου υπόψη 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 
του Πρωτοκόλλου του, καθώς και των 
βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, δεδομένου 
ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές θίγονται από τα μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής και τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ζητούνται από την τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 203
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20 α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες, σε 
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συνεργασία και με τις αντίστοιχες εθνικές 
αρχές, προκειμένου να συνδράμει 
περαιτέρω τις χώρες που εφαρμόζουν 
προγράμματα δημοσιονομικής 
προσαρμογής να αξιοποιήσουν στο 
μέγιστο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ 
μέσω και των διαρθρωτικών ταμείων για 
τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και 
της εκπαίδευσης, την ενίσχυση της 
απασχόλησης, την καταπολέμηση της 
φτώχειας, της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού προς όφελος 
των πολιτών.

Or. el

Τροπολογία 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20 α. υπογραμμίζει ότι η έκθεση της ΔΟΕ 
με τίτλο "Tackling the jobs crisis in 
Portugal", (Αντιμετωπίζοντας την κρίση 
απασχόλησης στην Πορτογαλία), του 
Νοεμβρίου 2013, υποστηρίζει μια 
στρατηγική βασιζόμενη στη δημιουργία 
απασχόλησης και παραγωγικών 
επενδύσεων, στη διατήρηση της 
απασχόλησης και της στήριξης προς τους 
ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες, στη 
βελτίωση της ποιότητας της 
απασχόλησης, στην κοινωνική 
προστασία, στην αύξηση των μισθών, 
στην προώθηση και αξιοποίηση των 
συλλογικών συμβάσεων και στον 
κοινωνικό διάλογο·

Or. pt
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Τροπολογία 205
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20 α. καλεί τα αρμόδια όργανα της ΕΕ να 
επιμείνουν να διατεθούν επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι σε εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες, ιδίως σε υπηρεσίες που 
εστιάζονται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες 
και σε άτομα με αναπηρία, καθώς και να 
επιμείνουν να αποκατασταθούν οι 
αναγκαίοι πόροι για την ανεξάρτητη 
διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 206
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 20 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

20 β. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των 
ΜΜΕ, μέσω και της διευκόλυνσης της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 
δεδομένου ότι αυτές αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας 
ενώ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις 
οικονομίες των εν λόγω χωρών. Σε αυτή 
την κατεύθυνση καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα εισαγωγής μιας 
"ρήτρας ανάπτυξης" στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, καθώς η έλλειψη 
ρευστότητας, η υψηλή φορολόγηση και η 
παρατεταμένη ύφεση που παρατηρήθηκε 
στις χώρες που εφαρμόζουν 
προγράμματα δημοσιονομικής 
προσαρμογής έπληξε σημαντικά την 
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επιχειρηματικότητα και δη την μικρής 
και μεσαίας κλίμακας, οδηγώντας σε 
κλείσιμο επιχειρήσεων ή και 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων με 
συνέπεια εκτεταμένη απώλεια θέσεων 
εργασίας.

Or. el

Τροπολογία 207
Ελένη Θεοχάρους

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και της 
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και για 
την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και της 
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και για 
την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα και να αντιμετωπίσει τα 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και 
σε άλλες ακόμη χώρες, προκειμένου να 
αποτραπεί η επιδείνωση της παρούσας 
κατάστασης αλλά και να στηριχθούν και 
να διαφυλαχθούν η κοινωνική συνοχή και 
τα δικαιώματα των παιδιών και των 
σπουδαστών· καλεί την Επιτροπή, την 
ΕΚΤ και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 208
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και της 
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και για 
την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη,  
για την αποκατάσταση και επαναφορά 
των προτύπων κοινωνικής προστασίας και 
της προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και 
για την επανέναρξη του κοινωνικού 
διαλόγου μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης το οποίο θα δίδει έμφαση 
στην προστασία της αύξησης της εθνικής 
παραγωγής των χωρών αυτών, μεταξύ 
άλλων μέσω δημοσιονομικών 
ενισχύσεων·  καλεί την Επιτροπή, την 
ΕΚΤ και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
τις τρόικες και τα πολιτικά μέτρα των 
οποίων το περιεχόμενο βασίζεται στη 
λογική της "δημοσιονομικής 
σταθερότητας" (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
δέσμη δύο μέτρων, οικονομική 
διακυβέρνηση, δημοσιονομική συνθήκη)·

Or. pt

Τροπολογία 209
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, 
όπου απαιτείται, για την αποκατάσταση 
των προτύπων κοινωνικής προστασίας και 
της προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και 
για την επανέναρξη του κοινωνικού 
διαλόγου μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, για να 
αποκατασταθούν οι οικονομίες των 
πληγεισών χωρών σε σημείο ώστε να 
μπορούν οι ίδιες  να χρηματοδοτήσουν
την αποκατάσταση των προτύπων 
κοινωνικής προστασίας και της 
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και για 
την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί αφ’ ης στιγμής η οικονομία της 
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χώρας που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα 
έχει αποκτήσει γερά θεμέλια·

Or. fi

Τροπολογία 210
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και της 
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και για 
την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και της 
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και για 
την επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου 
μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής ανάκαμψης, 
που στόχο θα έχει τη διασφάλιση ενός 
κατωφλίου αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης, αξιοπρεπών συντάξεων και 
αξιοπρεπών μισθών καθώς και την 
κοινωνική σύγκλιση και την κοινωνική 
πρόοδο· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ και 
την Ευρωομάδα να εργαστούν προς αυτή 
την κατεύθυνση καταργώντας σταδιακά 
τα έκτακτα μέτρα που έχουν θεσπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
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απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και 
της προσπάθειας μείωσης της φτώχειας 
και για την επανέναρξη του κοινωνικού 
διαλόγου μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

απαιτείται, για την καταπολέμηση της 
φτώχειας· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής χρηματοδοτικών πόρων, όπου 
απαιτείται, για την αποκατάσταση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας και της
προσπάθειας μείωσης της φτώχειας και 
για την επανέναρξη του κοινωνικού 
διαλόγου μέσω ενός σχεδίου κοινωνικής 
ανάκαμψης· καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και την Ευρωομάδα να καταργήσουν 
σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που έχουν 
θεσπιστεί·

21. καλεί την ΕΕ να παράσχει υποστήριξη, 
μετά την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής επαρκών χρηματοδοτικών 
πόρων, πάνω και πέρα από το πολυετές 
χρηματοδοτικό πλαίσιο, για την 
αποκατάσταση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και για την επανέναρξη του 
κοινωνικού διαλόγου μέσω ενός σχεδίου 
κοινωνικής ανάκαμψης· καλεί την 
Επιτροπή, την ΕΚΤ και την Ευρωομάδα να
επανεξετάσουν και, όπου δει, να 
αναθεωρήσουν τα έκτακτα μέτρα που 
έχουν θεσπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 213
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

21 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, αφού διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, 
να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 
και στους μακροχρόνια άνεργους·

Or. es

Τροπολογία 214
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 22

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

22. ζητεί συμμόρφωση με τις 
προαναφερθείσες νομικές υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς 
η έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά 
παράβαση του πρωτογενούς δικαίου της 
ΕΕ·

22. ζητεί συμμόρφωση με τις 
προαναφερθείσες νομικές υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς 
η έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά 
παράβαση του πρωτογενούς δικαίου της 
ΕΕ· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων να εξετάσει αναλυτικά τον 
αντίκτυπο των μέτρων επί των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εκδώσει συστάσεις σε περίπτωση 
παραβίασης του Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 215
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

22 a. καλεί την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωομάδα να 
εξετάσουν τους στόχους της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2002" στο ίδιο επίπεδο με την 
υλοποίηση των στόχων δημοσιονομικής 
και οικονομικής προσαρμογής για την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 216
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 23

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και 
δημοσιονομικές λύσεις στο μέλλον και να 
θεσπίσει μηχανισμούς που θα παρέχουν 
τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να επιτύχουν τους κοινωνικούς 
στόχους και τις πολιτικές που ορίζονται 
στις Συνθήκες, ιδίως εκείνες που 
σχετίζονται με τα ατομικά και τα 
συλλογικά δικαιώματα όσων 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 217
Ελένη Θεοχάρους

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 23
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και 
δημοσιονομικές λύσεις στο μέλλον και να 
θεσπίσει μηχανισμούς που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα 
ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα 
όσων αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και 
δημοσιονομικές λύσεις το συντομότερο
και να θεσπίσει μηχανισμούς διαχείρισης 
κρίσεων που θα παρέχουν τη δυνατότητα 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιτύχουν 
τους κοινωνικούς στόχους και τις πολιτικές 
που ορίζονται στις Συνθήκες, ιδίως εκείνες 
που σχετίζονται με τα ατομικά και τα 
συλλογικά δικαιώματα όσων 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 23

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και 
δημοσιονομικές λύσεις στο μέλλον και να 
θεσπίσει μηχανισμούς που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα 
ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα 
όσων αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει μέτρα 
λιτότητας στο μέλλον και να θεσπίσει 
μηχανισμούς που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα 
ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα 
όσων αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 219
Sari Essayah
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 23

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και
δημοσιονομικές λύσεις στο μέλλον και να
θεσπίσει μηχανισμούς που θα παρέχουν
τη δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να επιτύχουν τους κοινωνικούς 
στόχους και τις πολιτικές που ορίζονται 
στις Συνθήκες, ιδίως εκείνες που 
σχετίζονται με τα ατομικά και τα 
συλλογικά δικαιώματα όσων 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού·

23. καλεί την ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη 
για τα μέτρα εφαρμογής και να παράσχει
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα 
ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα 
όσων αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. fi

Τροπολογία 220
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 23

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και 
δημοσιονομικές λύσεις στο μέλλον και να 
θεσπίσει μηχανισμούς που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα 
ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα 
όσων αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικά και δημοσιονομικά 
κατασκευάσματα στο μέλλον και να 
θεσπίσει μηχανισμούς που θα αναγκάζουν 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να σέβονται και 
να εγγυώνται το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
κεκτημένο, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
στις κοινωνικές οδηγίες της ΕΕ, στις 
συμφωνίες Ευρωπαίων κοινωνικών 
εταίρων και σε άλλες δεσμευτικές πράξεις 
διεθνούς επιπέδου (συμβάσεις της ΔΟΕ, 
τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό Χάρτη και τις 
ευρωπαϊκές συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα). Γι’ αυτό τον σκοπό 
προτείνει μεταξύ άλλων τη συγκρότηση 
ειδικού επιμελητηρίου για κοινωνικά 
ζητήματα στο Δικαστήριο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και την 
αναθεώρηση της διαδικασίας υποβολής 
νομικών καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 221
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 23

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ να μην εφαρμόσει 
τέτοιου είδους θεσμικές και 
δημοσιονομικές λύσεις στο μέλλον και να
θεσπίσει μηχανισμούς που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις Συνθήκες, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τα 
ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα 
όσων αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

23. καλεί την ΕΕ να θεσπίσει μηχανισμούς 
που θα παρέχουν τη δυνατότητα στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιτύχουν τους 
κοινωνικούς στόχους και τις πολιτικές που 
ορίζονται στις Συνθήκες, ιδίως εκείνες που 
σχετίζονται με τα ατομικά και τα 
συλλογικά δικαιώματα όσων 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. es

Τροπολογία 222
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις
αντιμετωπίσουν, όπως ακριβώς κάνουν 
και σε σχέση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, και να θέσουν, για τον 
σκοπό αυτό, το EPSCO και τις 
προτεραιότητές του επί ίσοις όροις με το 
ECOFIN και την Ευρωομάδα.

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να δώσουν προτεραιότητα στις
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις
διορθώσουν·
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Or. en

Τροπολογία 223
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις 
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις 
αντιμετωπίσουν, όπως ακριβώς κάνουν και 
σε σχέση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, και να θέσουν, για τον 
σκοπό αυτό, το EPSCO και τις 
προτεραιότητές του επί ίσοις όροις με το 
ECOFIN και την Ευρωομάδα.

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις 
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις 
αντιμετωπίσουν, όπως ακριβώς κάνουν και 
σε σχέση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, και να θέσουν, για τον 
σκοπό αυτό, το EPSCO και τις 
προτεραιότητές του επί ίσοις όροις με το 
ECOFIN και την Ευρωομάδα, ώστε να 
εξασφαλίσουν στα δημόσια οικονομικά 
των κρατών μελών βιώσιμα θεμέλια και 
να θέσουν τέλος στην επιβίωσή τους από 
τον δανεισμό·

Or. fi

Τροπολογία 224
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις 
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις 
αντιμετωπίσουν, όπως ακριβώς κάνουν και 
σε σχέση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, και να θέσουν, για τον 
σκοπό αυτό, το EPSCO και τις 
προτεραιότητές του επί ίσοις όροις με το 
ECOFIN και την Ευρωομάδα.

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις 
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις 
αντιμετωπίσουν, όπως ακριβώς κάνουν και 
σε σχέση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, και να θέσουν, για τον 
σκοπό αυτό, το EPSCO και τις 
προτεραιότητές του επί ίσοις όροις με το 
ECOFIN και την Ευρωομάδα καθώς και 
να διασφαλίσουν την πλήρη μεταξύ τους 
συνοχή.



PE526.372v01-00 132/142 AM\1015492EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με την ίδια προσοχή τις 
κοινωνικές ανισορροπίες και να τις 
αντιμετωπίσουν, όπως ακριβώς κάνουν 
και σε σχέση με τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, και να θέσουν, για τον 
σκοπό αυτό, το EPSCO και τις 
προτεραιότητές του επί ίσοις όροις με το 
ECOFIN και την Ευρωομάδα.

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εξετάσουν με προσοχή τις κοινωνικές 
ανισορροπίες και τη διόρθωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 226
Ελένη Θεοχάρους

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 α. καλεί την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταματήσουν 
να περιθωριοποιούν τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
προτείνουν πολιτικές, ακόμη και θεσμικές 
διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις, ώστε να 
μην είναι δυνατή στο μέλλον η λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τέτοια ζητήματα 
και κρίσεις, χωρίς να ακούγεται η φωνή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η θέση του.

Or. en
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Τροπολογία 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 α. ζητεί να δοθεί αμέσως τέλος στις 
πολιτικές λιτότητας·

Or. en

Τροπολογία 228
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 α. συνιστά στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη να θεωρούν τις δαπάνες για 
την υγεία και την παιδεία όχι ως δαπάνες 
που μπορεί να υποβληθούν σε περικοπές 
αλλά ως δημόσια επένδυση στο μέλλον 
της χώρας, η οποία πρέπει να είναι 
σεβαστή και να αυξάνεται για να 
βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική 
ανάκαμψη·  

Or. en

Τροπολογία 229
Regina Bastos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 α. υπογραμμίζει την ανάγκη, στο 
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πλαίσιο αυτό, εφαρμογής χρηστών 
μέτρων λιτότητας, που θα μεριμνούν για 
την κοινωνική δικαιοσύνη, θα 
εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της 
οικονομικής αύξησης και της 
απασχόλησης, εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, καθώς και 
δημοσιονομική εξυγίανση των κρατών 
μελών υπό δημοσιονομική επιτήρηση, 
εδραζόμενα στις αξίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 230
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία 
απασχόλησης και στη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 α. θεωρεί ότι μόνο θεσμικά όργανα με 
γνήσια δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να 
καθοδηγούν την πολιτική διαδικασία 
σχεδιασμού και εφαρμογής των 
προγραμμάτων προσαρμογής για χώρες 
με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες· η 
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Επιτροπή πρέπει να έχει τον ρόλο της 
πολιτικής καθοδήγησης· ζητεί ο ρόλος 
της ΕΚΤ και του ΔΝΤ να περιορίζονται 
σε τεχνική βοήθεια, ζητεί δε επίσης να 
συμμετέχει η ΔΟΕ με συμβουλευτικό 
ρόλο·  ζητεί αυξημένη διαφάνεια και την 
οργανική ενσωμάτωση του πολιτικού και 
του κοινωνιακού παράγοντα στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 232
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 β. συνιστά, μετά το τέλος της 
χειρότερης στιγμής της οικονομικής 
κρίσης, να δρομολογήσουν τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ από κοινού με τα κράτη 
μέλη το σχέδιο αποκατάστασης της 
απασχόλησης που θα έπρεπε να είχε 
εφαρμοστεί χρόνια πριν, καθώς αυτός 
είναι ό μόνος τρόπος να ενοποιηθεί η 
μακροοικονομική προσαρμογή και να 
αποκατασταθούν οι ισορροπίες του 
δημόσιου τομέα όπως το χρέος και το 
έλλειμμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
ενεργοποιηθεί μία στρατηγική 
απασχόλησης, η οποία λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη να διορθωθεί το δανειοδοτικό 
σύστημα, ιδίως για τις ΜΜΕ, να 
υπάρξουν γνήσια πολιτική απασχόλησης 
με ενεργές πολιτικές αγοράς εργασίας, 
ποιοτικές και ευρωπαϊκές δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, μισθολογική 
πολιτική με ανοδική τάση, ευρωπαϊκή 
εγγύηση απασχόλησης της νέας γενιάς 
και πρόγραμμα για τα άνεργα νοικοκυριά 
καθώς και να γίνεται προσεκτικότερη 
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δημοσιονομική διαχείριση·

Or. en

Τροπολογία 233
Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 β. θεωρεί επιβεβλημένο να 
εφαρμοστούν θεμελιωδώς διαφορετικές,
σοσιαλιστικές πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της κοινωνικής 
καταστροφής που προκάλεσαν ο 
καπιταλισμός και η κρίση· τονίζει 
επομένως ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα 
όντως προοδευτικό φορολογικό σύστημα, 
ο δε τραπεζικός τομέας πρέπει να τεθεί 
υπό δημοκρατική δημόσια ιδιοκτησία 
έλεγχο, για να διευθύνεται με 
δημοκρατικά σχεδιασμένο τρόπο και να 
συμβάλλει στη χρηματοδότηση ενός 
μαζικού σχεδιασμού επενδύσεων σε 
δημόσια έργα και υπηρεσίες, ώστε να 
δημιουργηθούν ποιοτική απασχόληση και 
υπηρεσίες για όλους· 

Or. en

Τροπολογία 234
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν με την ίδια 
προσοχή τις κοινωνικές ανισορροπίες και 
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την αντιμετώπισή τους, όπως ακριβώς 
κάνουν και σε σχέση με τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, και να 
θέσουν, για τον σκοπό αυτό, το EPSCO
και τις προτεραιότητές του επί ίσοις 
όροις με το ECOFIN και την Ευρωομάδα 
και να διασφαλίσουν την πλήρη μεταξύ 
τους συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 235
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 γ. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
έκθεση προόδου σχετικά με τη 
στρατηγική ΕΕ 2020, η οποία θα 
εστιάζεται ιδιαίτερα στην έλλειψη 
προόδου στις χώρες που έχουν υποβληθεί 
σε πρόγραμμα και να υποβάλουν 
προτάσεις για να τεθούν σε αξιόπιστη 
κατεύθυνση προς την επίτευξη όλων των 
στόχων της ΕΕ 2020·  

Or. en

Τροπολογία 236
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 γ. συνιστά οι μελλοντικές 
μεταρρυθμίσεις στον χώρο εργασίας να 
μην προσανατολίζονται μόνο στην 
ευελιξία της αγοράς εργασίας αλλά και 
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στην ενίσχυση της ασφάλειάς της με την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των 
εταιρειών, με συνεκτίμηση άλλων 
στοιχείων όπως το κόστος ενέργειας, ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός, το κοινωνικό 
ντάμπινγκ, η θέσπιση δίκαιου και 
αποτελεσματικού χρηματοοικονομικού 
συστήματος, δημοσιονομικές πολιτικές 
υπέρ της μεγέθυνσης και της 
απασχόλησης και γενικότερα οτιδήποτε 
βοηθά την πραγματική οικονομία και την 
επιχειρηματικότητα να αναπτυχθούν.

Or. en

Τροπολογία 237
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 δ. ζητεί την επείγουσα λήψη μέτρων 
για να αποτραπεί η αύξηση της αστεγίας 
σε χώρες που έχουν υποβληθεί σε 
πρόγραμμα και καλεί την Επιτροπή να το 
στηρίξει αυτό με ανάλυση πολιτικής και 
προώθηση χρηστών πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 238
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 δ. καλεί την Επιτροπή να εκπονεί 
εκτιμήσεις κοινωνικού αντικτύπου πριν 
από την επιβολή μειζόνων 
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μεταρρυθμίσεων στις χώρες που έχουν 
υποβληθεί σε πρόγραμμα καθώς και να 
εξετάσει τα φαινόμενα διάχυσης αυτών 
των μέτρων, όπως οι συνέπειες επί της 
φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, 
της αύξησης της εγκληματικότητας και 
της ξενοφοβίας· 

Or. en

Τροπολογία 239
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 δ. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τις 
δυνατότητες δημιουργίας μιας δομής 
παρόμοιας με την Ευρωομάδα, στην 
οποία οι χώρες της Ευρωζώνης θα 
μπορούν να διαμορφώνουν κοινές 
πολιτικές στον κοινωνικό τομέα, έχοντας 
ως στόχο να δώσουν συγκεκριμένες 
απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα·
εκτιμά ότι η δημιουργία μιας
"Κοινωνικής Ευρωομάδας" θα μπορέσει 
να συντελέσει στο να προσδοθεί 
ορατότητα στα κοινωνικά ζητήματα και 
να προωθηθεί μια οικονομία δικαιότερη, 
αλληλέγγυη και χωρίς αποκλεισμούς·

Or. pt

Τροπολογία 240
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 ε. θεωρεί ότι το βάρος της 
προσαρμογής δεν πρέπει να το 
επωμιστούν μόνο χώρες που έχουν 
υποβληθεί σε πρόγραμμα, οι οποίες είναι 
κράτη μέλη με έλλειμμα τρεχουσών 
συναλλαγών, αλλά ότι και οι χώρες με 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών πρέπει επίσης να συμβάλουν 
στην αποκατάσταση των ισορροπιών 
στην οικονομία της ευρωζώνης· καλεί 
την Επιτροπή να εκδώσει, με αυτό τον 
σκοπό, συστάσεις σχετικά με τις 
μακροοικονομικές πολιτικές στις χώρες 
που δεν έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 241
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 ε. καλεί την ΕΕ να εκπονήσει 
πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας 
των νέων το οποίο θα χρηματοδοτείται 
από τα έσοδα που θα προέλθουν από τη 
φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών και κατά 40% από τα μη 
χρησιμοποιηθέντα στο τρέχον κοινοτικό 
πλαίσιο ταμεία της Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 242
Alejandro Cercas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 ε. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διαβουλευθούν με την κοινωνία 
των πολιτών, οργανώσεις ασθενών και 
επαγγελματικούς φορείς για τη 
μελλοντική λήψη μέτρων σχετικά με την 
υγεία στα προγράμματα προσαρμογής και 
να κάνουν χρήση της  Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, για να 
διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων και της χρηματοδότησης 
χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι πιο 
ευάλωτες ομάδες και η πιο σημαντική 
κοινωνική προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης 
και χρήσης φαρμάκων, της κάλυψης των 
βασικότερων αναγκών και της 
συνεκτίμησης των εργαζομένων στον 
χώρο υγείας·

Or. en

Τροπολογία 243
Edite Estrela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 στ. καλεί την ΕΕ να θέσει όριο για τα 
ποσοστά ανεργίας το 11% ώς το 2020 και 
να συμπεριλάβει την εν λόγω τιμή 
αναφοράς στη Δημοσιονομική Συνθήκη, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα τις 
προϋποθέσεις για την αλληλεγγυότητα 
των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας 
και καταβολής επιδόματος ανεργίας στα 
κράτη μέλη τα οποία θα υπερβαίνουν την 
τιμή αυτή·

Or. pt
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Τροπολογία 244
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 24 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

24 στ. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
472/2013, η Επιτροπή θα εκδώσει έκθεση 
προς το Κοινοβούλιο πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την 
εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού· καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει αυτή την 
έκθεση χωρίς καθυστέρηση και να 
συμπεριλάβει σε αυτήν την εμπλοκή του 
εν λόγω κανονισμού στα ενεργά 
προγράμματα δημοσιονομικής 
προσαρμογής·

Or. en


