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Τροπολογία 1
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν 
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 
ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι 
αδιάκριτες περικοπές στις δημόσιες 
επενδύσεις, στην έρευνα και την 
εκπαίδευση μπορούν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις προοπτικές ανάπτυξης·

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν 
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση και να
βελτιώσουν τη ρευστότητα των δημόσιων 
οικονομικών ώστε να μειωθεί το κόστος 
του χρέους αλλά τονίζει παράλληλα ότι 
αυτό πρέπει να γίνει με ισόρροπο τρόπο 
και σε εύλογο χρονικό πλαίσιο·
υπογραμμίζει την προτεραιότητα των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην
εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη 
καθώς και των επενδύσεων που 
αποβλέπουν στη δημιουργία 
αναπτυξιακού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 2
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν 
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν 
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 
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ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι αδιάκριτες 
περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην 
έρευνα και την εκπαίδευση μπορούν να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
προοπτικές ανάπτυξης·

ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι αδιάκριτες 
περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην 
έρευνα και την εκπαίδευση μπορούν να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
προοπτικές ανάπτυξης· για τον λόγο αυτόν 
πρέπει να συνεχιστεί η προώθηση, και 
όπου κρίνεται αναγκαίο, και η επέκταση 
των επενδύσεων του μέλλοντος στην 
εκπαίδευση και την έρευνα· 

Or. de

Τροπολογία 3
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν 
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών·επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 
ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι αδιάκριτες 
περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην 
έρευνα και την εκπαίδευση μπορούν να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
προοπτικές ανάπτυξης·

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν 
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών·επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 
ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών μελών,
και υπογραμμίζει ότι οι αδιάκριτες 
περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην 
έρευνα και την εκπαίδευση μπορούν να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
προοπτικές ανάπτυξης·

Or. el
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Τροπολογία 4
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 
ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι αδιάκριτες 
περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην 
έρευνα και την εκπαίδευση μπορούν να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
προοπτικές ανάπτυξης·

1. επισημαίνει ότι η αύξηση της ανεργίας 
και του δημόσιου χρέους καθώς και η 
μείωση της ανάπτυξης που προκάλεσε η 
διεθνής οικονομική κρίση δημιουργούν
προσκόμματα στην υλοποίηση του στόχου 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
τα κράτη μέλη να προβούν σε 
δημοσιονομική εξυγίανση αλλά τονίζει 
παράλληλα ότι αυτό πρέπει να γίνει με 
ισόρροπο τρόπο και σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο και υπογραμμίζει ότι οι αδιάκριτες 
περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, στην 
έρευνα και την εκπαίδευση μπορούν να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις 
προοπτικές ανάπτυξης, απασχόλησης και 
κοινωνικής ένταξης·

Or. fr

Τροπολογία 5
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα 
ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι 
εύθραυστη και ότι η ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη, 
με τους νέους να πλήττονται σε 
μεγαλύτερο βαθμό· πιστεύει ακράδαντα 
ότι κανένα τέλος της οικονομικής κρίσης
δεν μπορεί να ανακοινωθεί έως ότου η 
ανεργία μειωθεί σημαντικά και με 
βιώσιμο τρόπο και τονίζει το γεγονός ότι 
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τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας απέδειξαν 
την αξία τους παρέχοντας σταθερότητα 
και συμβάλλοντας στην ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 6
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εμμένει στην κατάργηση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
και στην αντικατάστασή του από ένα 
Σύμφωνο για την Απασχόληση και την 
Ανάπτυξη, για την τόνωση των δημόσιων 
επενδύσεων, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και τον καθορισμό 
συγκεκριμένων οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών κριτηρίων, που θα 
είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες κάθε κράτους μέλους και θα 
αποβλέπουν, ιδίως, στη μείωση της 
ανεργίας και της φτώχειας·

Or. pt

Τροπολογία 7
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εμμένει στην ανάγκη ρήξης με τις
μονεταριστικές πολιτικές της ΕΚΤ και 
της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής της 
Λισαβόνας, για να δοθεί προτεραιότητα 
στην επίλυση του προβλήματος της 
ανεργίας και της φτώχειας, για να 
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ενισχυθεί η παραγωγή και η δημιουργία 
απασχόλησης με δικαιώματα, για να 
διασφαλισθεί η οικονομική και η 
κοινωνική συνοχή, για να ληφθούν μέτρα 
δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες που 
βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, 
προνοώντας κυρίως για τη σύσταση
ταμείων που δεν θα απαιτούν την εθνική 
συμμετοχή·

Or. pt

Τροπολογία 8
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος πριν από την παράγραφο 2 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η κοινωνική και η εργασιακή διάσταση
της στρατηγικής εξόδου από την κρίση

Or. it

Τροπολογία 9
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και των 
επενδύσεων, στην αναζωπύρωση της 
βιομηχανίας και στην ανάπτυξη μίας 
ανταγωνιστικής φιλοπεριβαλλοντικής 
οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί 

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης με δικαιώματα, στην 
αξιοποίηση των εργαζομένων, στην 
ενθάρρυνση της κατάρτισης και των 
επενδύσεων, στην αναζωπύρωση της 
βιομηχανίας και στην ανάπτυξη δημόσιων 
υπηρεσιών ποιότητας που θα είναι 
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πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

προσβάσιμες για όλους· φρονεί ότι οι 
στόχοι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στον 
πυρήνα της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. pt

Τροπολογία 10
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και των 
επενδύσεων, στην αναζωπύρωση της 
βιομηχανίας και στην ανάπτυξη μίας 
ανταγωνιστικής φιλοπεριβαλλοντικής 
οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης, της 
έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας
και των παραγωγικών επενδύσεων, στην 
αναζωπύρωση της βιομηχανίας και στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, και
ιδίως των ΜΜΕ, και στην ανάπτυξη μίας 
ανταγωνιστικής φιλοπεριβαλλοντικής 
οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. es

Τροπολογία 11
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και των 
επενδύσεων, στην αναζωπύρωση της 
βιομηχανίας και στην ανάπτυξη μίας 
ανταγωνιστικής φιλοπεριβαλλοντικής
οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και των 
επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε μεγάλη 
οικονομική δραστηριότητα στο μέλλον
και στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής 
οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 12
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και των 
επενδύσεων, στην αναζωπύρωση της 
βιομηχανίας και στην ανάπτυξη μίας 
ανταγωνιστικής φιλοπεριβαλλοντικής 
οικονομίας· φρονεί ότι οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

2. θεωρεί ότι απαιτείται να αξιολογηθούν 
κατάλληλα οι κοινωνικές συνέπειες της 
κρίσεως και αυτές που συνδέονται με την 
απασχόληση και να χαραχθεί μία 
στρατηγική ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο βασιζόμενη στη στήριξη της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και των 
επενδύσεων, στη βιομηχανική μετάβαση
και στην ανάπτυξη μίας ανταγωνιστικής 
φιλοπεριβαλλοντικής οικονομίας· φρονεί 
ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να βρίσκονται 
στον πυρήνα της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. fr

Τροπολογία 13
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής 
ανάκαμψης δεν θα πρέπει επ’ουδενί λόγω

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής 
ανάκαμψης θα πρέπει να επιφέρει τις 
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να επαναφέρει διαρθρωτικές ανισορροπίες 
και μεγάλη εισοδηματική διαφορά· θεωρεί 
ότι τα χρηματοπιστωτικά και 
δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών 
πρέπει να στοχεύουν στη συγκράτηση των 
μισθών, των συντάξεων και της 
αγοραστικής δύναμης των οικογενειών·

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να 
υπερκερασθούν οι διαρθρωτικές 
ανισορροπίες οι οποίες εμποδίζουν την 
παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·
θεωρεί ότι τα χρηματοπιστωτικά και 
δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών 
δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
και την ικανότητα των κρατών μελών να 
παρέχουν τις απαραίτητες δημόσιες 
υπηρεσίες στο μέλλον· επισημαίνει την 
αναγκαιότητα της επανόδου όσο το 
δυνατόν συντομότερα στη δημοσιονομική 
πειθαρχία που χαρακτηρίζει το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
προκειμένου να διασφαλισθεί βιώσιμη 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης· ζητεί την τήρηση των 
δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα κράτη μέλη 
στα προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης·

Or. es

Τροπολογία 14
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής 
ανάκαμψης δεν θα πρέπει επ' ουδενί λόγω
να επαναφέρει διαρθρωτικές ανισορροπίες 
και μεγάλη εισοδηματική διαφορά· θεωρεί 
ότι τα χρηματοπιστωτικά και 
δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών 
πρέπει να στοχεύουν στη συγκράτηση των 
μισθών, των συντάξεων και της 
αγοραστικής δύναμης των οικογενειών·

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής 
ανάκαμψης δεν θα πρέπει επ' ουδενί λόγω
να επαναφέρει διαρθρωτικές ανισορροπίες 
και μεγάλη εισοδηματική διαφορά· θεωρεί 
ότι τα χρηματοπιστωτικά και 
δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών 
πρέπει να στοχεύουν στην προστασία των
μισθών, των συντάξεων, των ανέργων και 
της αγοραστικής δύναμης των 
οικογενειών·

Or. pt
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Τροπολογία 15
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής 
ανάκαμψης δεν θα πρέπει επ' ουδενί λόγω
να επαναφέρει διαρθρωτικές ανισορροπίες 
και μεγάλη εισοδηματική διαφορά· θεωρεί 
ότι τα χρηματοπιστωτικά και 
δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών 
πρέπει να στοχεύουν στη συγκράτηση των 
μισθών, των συντάξεων και της 
αγοραστικής δύναμης των οικογενειών·

3. κρίνει ότι η στρατηγική της οικονομικής 
ανάκαμψης δεν θα πρέπει επ' ουδενί λόγω
να επαναφέρει διαρθρωτικές ανισορροπίες 
και μεγάλη εισοδηματική διαφορά· θεωρεί 
ότι τα χρηματοπιστωτικά και 
δημοσιονομικά μέτρα των κρατών μελών 
πρέπει να στοχεύουν στη συγκράτηση των 
μισθών, των συντάξεων και της 
αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών·

Or. fr

Τροπολογία 16
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι η προβλεπόμενη γήρανση 
του πληθυσμού κατά τις επόμενες 
δεκαετίες αποτελεί μια πρωτόγνωρη
πρόκληση για τις χώρες της ΕΕ· κατά 
συνέπεια, τα μέτρα κατά της κρίσης δεν 
πρέπει καταρχήν να προκαλέσουν
μακροπρόθεσμες συνέπειες στα δημόσια 
οικονομικά και να επιβαρύνουν τις 
μελλοντικές γενεές με την αποπληρωμή 
των τρεχόντων χρεών·

Or. en
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Τροπολογία 17
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων και των 
γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και, 
κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων και των 
γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και, 
κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων· από την άποψη 
αυτή, θεωρεί σημαντικές τις πολιτικές 
που βελτιώνουν την ποιότητα του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η 
εκπαίδευση, ή τις πολιτικές υγειονομικής 
περίθαλψης που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ενός πιο παραγωγικού 
εργατικού δυναμικού που θα εργάζεται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθώς 
και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην
επιμήκυνση του χρόνου της 
επαγγελματικής δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 18
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων και των 
γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και, 
κατά συνέπεια, στην αύξηση της 

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων και των 
γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και, 
κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
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παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων·

παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων· ζητά από τα κράτη 
μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενισχύσουν τις πολιτικές και τα μέτρα για 
την απασχόληση και την αγορά εργασίας 
ώστε να τεθούν στο επίκεντρο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020·

Or. it

Τροπολογία 19
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων και των 
γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και, 
κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με
στοχοθετημένες πολιτικές για την
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας μεταξύ των νέων, των
ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία
και των γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν 
στην αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης 
και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 20
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 

4. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η 
σύνδεση της οικονομικής ανάκαμψης με 
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στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων και των 
γυναικών, οι οποίες αποσκοπούν στην 
αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης και, 
κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας τόσο της εργασίας όσο 
και των επενδύσεων·

στοχοθετημένες πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων, των γυναικών 
και των ηλικιωμένων, οι οποίες 
αποσκοπούν στην αύξηση της ποιοτικής
απασχόλησης και, κατά συνέπεια, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας τόσο της 
εργασίας όσο και των επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 21
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επιβεβαιώνει την ανάγκη 
συνδυασμού των πολιτικών απασχόλησης 
με μια κοινή προσέγγιση έναντι των
μισθολογικών πολιτικών, ιδίως στη ζώνη
του ευρώ, η οποία θα προβλέπει 
μισθολογικές αυξήσεις ανάλογες του 
πραγματικού πληθωρισμού και της 
παραγωγικότητας, εκμεταλλεύοντας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τις δυνατότητες των 
φορολογικών και μισθολογικών πολιτικών 
σε σχέση με την αύξηση της ζήτησης και 
της οικονομικής ανάπτυξης και την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 22
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος πριν από την παράγραφο 5 (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι επιπτώσεις των δημογραφικών 
αλλαγών και η στρατηγική για την 
απασχόληση 

Or. it

Τροπολογία 23
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η διατηρησιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών εξαρτάται σε 
μεγάλο μέρος από την ικανότητα αύξησης 
του επιπέδου απασχόλησης και από την 
εφαρμογή των κατάλληλων 
μεταναστευτικών πολιτικών που 
προβλέπουν ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και απόκτηση ιθαγένειας με 
πλήρη δικαιώματα, πολιτικών ικανών να 
ανταποκρίνονται στις δημογραφικές και 
δημοσιονομικές προκλήσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

5. θεωρεί ότι η διατηρησιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών εξαρτάται σε 
μεγάλο μέρος από την ικανότητα αύξησης 
του επιπέδου απασχόλησης ώστε να 
ανταποκρίνονται στις δημογραφικές και 
δημοσιονομικές προκλήσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων· το υπάρχον 
ευρωπαϊκό ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί 
να υποστηριχθεί μεσοπρόθεσμα μέσω 
των κατάλληλων μεταναστευτικών 
πολιτικών που θα οδηγήσουν στην 
ενσωμάτωση των μεταναστών στην 
αγορά εργασίας και στην απόκτηση
ιθαγένειας·

Or. en

Τροπολογία 24
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η διατηρησιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών εξαρτάται σε 

5. θεωρεί ότι η διατηρησιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών εξαρτάται σε 
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μεγάλο μέρος από την ικανότητα αύξησης 
του επιπέδου απασχόλησης και από την 
εφαρμογή των κατάλληλων 
μεταναστευτικών πολιτικών που 
προβλέπουν ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και απόκτηση ιθαγένειας με 
πλήρη δικαιώματα, πολιτικών ικανών να 
ανταποκρίνονται στις δημογραφικές και 
δημοσιονομικές προκλήσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

μεγάλο μέρος από την ικανότητα αύξησης 
του επιπέδου απασχόλησης με δίκαιη και 
ικανοποιητική αμοιβή  και από την 
εφαρμογή των κατάλληλων 
μεταναστευτικών πολιτικών που 
προβλέπουν ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και απόκτηση ιθαγένειας με 
πλήρη δικαιώματα, πολιτικών ικανών να 
ανταποκρίνονται στις δημογραφικές και 
δημοσιονομικές προκλήσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών καθεστώτων·

Or. de

Τροπολογία 25
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει ότι τα αυξημένα επίπεδα 
απασχόλησης είναι απαραίτητα για την 
ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει τη 
γήρανση του πληθυσμού και τονίζει ότι η 
υψηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας 
συνιστά προϋπόθεση για την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και μια 
αειφόρο και ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 26
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 
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πρέπει να λάβει μορφή "συμφώνου για 
την οικονομική και την κοινωνική 
πολιτική και την πολιτική απασχόλησης" 
το οποίο να βασίζεται αφενός σε 
προσανατολισμούς, δείκτες και στόχους -
μετρήσιμους τόσο σε εθνικό όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ και συνδυαζόμενους με 
μηχανισμούς πριμοδότησης για όσους 
τηρούν τους στόχους και διορθωτικούς 
μηχανισμούς για όσους δεν τους τηρούν -
και, αφετέρου, στις αρχές της 
φλεξικιούριτι (συνδυασμός ευελιξίας με 
ασφάλεια) και της μεθόδου του 
κοινωνικού διαλόγου·

πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων 
και του πληθυσμού, στη διασφάλιση μιας 
δίκαιης κατανομής των πόρων, στην 
τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας με δικαιώματα, στην ενίσχυση 
του ρόλου του κράτους στην οικονομία, 
στην τόνωση της ζήτησης, στην 
ενθάρρυνση της ενίσχυσης των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των 
δημόσιων επενδύσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε κράτους μέλους·

Or. pt

Τροπολογία 27
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 
πρέπει να λάβει μορφή "συμφώνου για την 
οικονομική και την κοινωνική πολιτική και 
την πολιτική απασχόλησης" το οποίο να 
βασίζεται αφενός σε προσανατολισμούς, 
δείκτες και στόχους - μετρήσιμους τόσο σε 
εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ και 
συνδυαζόμενους με μηχανισμούς 
πριμοδότησης για όσους τηρούν τους 
στόχους και διορθωτικούς μηχανισμούς για 
όσους δεν τους τηρούν - και, αφετέρου, 
στις αρχές της φλεξικιούριτι (συνδυασμός 
ευελιξίας με ασφάλεια) και της μεθόδου 
του κοινωνικού διαλόγου·

6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 
πρέπει να λάβει μορφή «συμφώνου για την 
οικονομική και την κοινωνική πολιτική και 
την πολιτική απασχόλησης» το οποίο θα 
αποσκοπεί στη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και θα εστιάζει στην 
ενσωμάτωση όλων στην αγορά εργασίας, 
η οποία προστατεύει με τον καλύτερο 
τρόπο τους πολίτες από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό· τονίζει ότι όλες οι πολιτικές 
πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται ώστε να 
επιτυγχάνονται θετικές συνέργειες· η 
στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε 
προσανατολισμούς, και όπου είναι δυνατό
σε δείκτες και στόχους μετρήσιμους και
συγκρίσιμους τόσο σε εθνικό όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ και συνδυαζόμενους με 
μηχανισμούς πριμοδότησης για όσους 
τηρούν τους στόχους, και διορθωτικούς 
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μηχανισμούς για όσους δεν τους τηρούν, 
με σεβασμό στις αρχές της φλεξικιούριτι 
(συνδυασμός ευελιξίας με ασφάλεια) και 
της μεθόδου του κοινωνικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 28
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 
πρέπει να λάβει μορφή συμφώνου για την
οικονομική και την κοινωνική πολιτική και 
την πολιτική απασχόλησης το οποίο να 
βασίζεται αφενός σε προσανατολισμούς, 
δείκτες και στόχους - μετρήσιμους τόσο σε 
εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ και 
συνδυαζόμενους με μηχανισμούς 
πριμοδότησης για όσους τηρούν τους 
στόχους και διορθωτικούς μηχανισμούς για 
όσους δεν τους τηρούν - και, αφετέρου, 
στις αρχές της φλεξικιούριτι (συνδυασμός 
ευελιξίας με ασφάλεια) και της μεθόδου 
του κοινωνικού διαλόγου·

6. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 2020 
πρέπει να λάβει μορφή ενός συμφώνου
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και 
πολιτικής απασχόλησης το οποίο να 
βασίζεται αφενός σε προσανατολισμούς, 
δείκτες και στόχους - μετρήσιμους τόσο σε 
εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ και 
συνδυαζόμενους με μηχανισμούς 
πριμοδότησης για όσους τηρούν τους 
στόχους και διορθωτικούς μηχανισμούς για 
όσους δεν τους τηρούν - και, αφετέρου, 
στις αρχές της φλεξικιούριτι (συνδυασμός 
ευελιξίας με ασφάλεια) και της μεθόδου 
του κοινωνικού διαλόγου·

Or. fr

Τροπολογία 29
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος πριν από την παράγραφο 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας

Or. it
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Τροπολογία 30
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση, τη διατήρηση ενός 
περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και 
την ανακατανομή των πόρων, παρέχει την 
αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης 
και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης· 

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση και τη θέσπιση των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, 
παρέχει την αναγκαία λύση για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της 
οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και 
κοινωνικής κρίσης και των προκλήσεων 
των δημογραφικών αλλαγών και της 
παγκοσμιοποίησης·

Or. es

Τροπολογία 31
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση, τη διατήρηση ενός 
περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και 
την ανακατανομή των πόρων, παρέχει την 
αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης 
και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης·

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση, τη διατήρηση ενός 
περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και 
την αλληλεγγύη όλων των γενεών παρέχει 
την αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης 
και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης· 
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Or. en

Τροπολογία 32
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση, τη διατήρηση ενός 
περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και 
την ανακατανομή των πόρων, παρέχει την 
αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης 
και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης·

7. θεωρεί ότι οι καλύτερα συντονισμένες 
πολιτικές των κρατών μελών για τα 
δημόσια οικονομικά, οι οποίες θέτουν ως 
στόχους τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
ποιοτική απασχόληση και τη διατήρηση 
ενός περιεκτικού κοινωνικού συστήματος 
και την ανακατανομή των πόρων, μπορούν 
να αποτελέσουν μέρος της αναγκαίας 
λύσης για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης 
και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 33
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση, τη διατήρηση ενός 
περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και 
την ανακατανομή των πόρων, παρέχει την
αναγκαία λύση για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής, 
χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης 

7. θεωρεί ότι μία συντονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτική δημοσίων 
οικονομικών, η οποία θέτει ως στόχους τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική 
απασχόληση, τη διατήρηση ενός 
περιεκτικού κοινωνικού συστήματος και 
την ανακατανομή των πόρων, παρέχει μία 
από τις αναγκαίες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της 
οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και 



AM\807670EL.doc 21/25 PE439.303v02-00

EL

και των προκλήσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης·

κοινωνικής κρίσης και των προκλήσεων 
των δημογραφικών αλλαγών και της 
παγκοσμιοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 34
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α επισημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη 
ισορροπία των υποχρεωτικών 
συνταξιοδοτικών συστημάτων δεν 
εξαρτάται μόνο από τη δημογραφική 
εξέλιξη, αλλά και από την 
παραγωγικότητα των ενεργών 
εργαζομένων, οι οποίοι επηρεάζουν το 
ποσοστό της εν δυνάμει ανάπτυξης, 
καθώς και το ποσοστό του ΑΕγχΠ το 
οποίο διατίθεται για τη χρηματοδότηση 
των εν λόγω συστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 35
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει τη σπουδαιότητα του Πράσινου 
Βιβλίου για τη μεταρρύθμιση των 
συντάξεων, το οποίο βρίσκεται στο 
στάδιο της δημοσίευσης, και θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη ενός ασφαλούς και βιώσιμου 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 
βασιζομένου σε διττό πυλώνα, δημόσιο 
και επικουρικό, είναι ζωτικής σημασίας 

8. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν 
και να μειώσουν τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης, προκειμένου να 
ενισχυθεί η απασχόληση, και δη η
απασχόληση των νέων και να μειωθεί η 
ανεργία·
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και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί τόσο από 
συμβατικής όσο και από δημοσιονομικής 
σκοπιάς·

Or. pt

Τροπολογία 36
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει τη σπουδαιότητα του Πράσινου 
Βιβλίου για τη μεταρρύθμιση των 
συντάξεων, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 
της δημοσίευσης, και θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη ενός ασφαλούς και βιώσιμου
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 
βασιζομένου σε διττό πυλώνα, δημόσιο 
και επικουρικό, είναι ζωτικής σημασίας 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί τόσο από 
συμβατικής όσο και από δημοσιονομικής 
σκοπιάς·

8. τονίζει τη σπουδαιότητα του Πράσινου 
Βιβλίου για τη μεταρρύθμιση των 
συντάξεων, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο 
της δημοσίευσης, και θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών, επαρκώς 
διαφοροποιημένων συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με διαφορετικές πηγές 
χρηματοδότησης, που θα βασίζονται 
στην αγορά εργασίας και στη 
χρηματοπιστωτική αγορά καθώς και σε 
εταιρικά προγράμματα και θα
περιλαμβάνουν δημόσια, επικουρικά, 
εργοδοτικά και ατομικά προγράμματα
είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τόσο από συμβατικής όσο 
και από δημοσιονομικής σκοπιάς· κατά 
συνέπεια, αναγνωρίζει τη σημασία των 
γνώσεων των ευρωπαίων πολιτών
σχετικά με τη σύνταξή τους·

Or. en

Τροπολογία 37
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει ότι, μακροπρόθεσμα, οι 
τεκμαρτές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 
αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος του 
συνολικού δημόσιου χρέους και ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν 
τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις 
τεκμαρτές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 
τους σύμφωνα με την κοινά αποδεκτή 
μεθοδολογία·

Or. en

Τροπολογία 38
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν 
αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και 
αφετέρου αποτελεσματικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης απαιτεί αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και 
τη δημόσια δαπάνη και μία δικαιότερη
κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω
σταδιακής και καθοριστικής μείωσης του 
φορολογικού άχθους που πιέζει στην 
απασχόληση· αυτό θα συντελέσει στη 
μείωση της φτώχειας και θα εξασφαλίσει 
κοινωνική συνοχή, βασικό παράγοντα για 
την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού 
οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου.

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν 
αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και 
αφετέρου αποτελεσματικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης απαιτεί αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και 
τη δημόσια δαπάνη και μία δικαιότερη
κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω, 
κυρίως, της φορολόγησης των πράξεων 
του χρηματοοικονομικού τομέα και του 
τερματισμού των φορολογικών 
παραδείσων· αυτό θα συντελέσει στη 
μείωση της φτώχειας και θα εξασφαλίσει 
κοινωνική συνοχή.

Or. pt

Τροπολογία 39
Veronica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν 
αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και 
αφετέρου αποτελεσματικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης απαιτεί αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και 
τη δημόσια δαπάνη και μία δικαιότερη 
κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω 
σταδιακής και καθοριστικής μείωσης του 
φορολογικού άχθους που πιέζει στην 
απασχόληση· αυτό θα συντελέσει στη 
μείωση της φτώχειας και θα εξασφαλίσει 
κοινωνική συνοχή, βασικό παράγοντα για 
την ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού 
και κοινωνικού μοντέλου.

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν 
αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και 
αφετέρου αποτελεσματικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης απαιτεί αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και 
τη δημόσια δαπάνη και μία δικαιότερη 
κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω 
σταδιακής και καθοριστικής μείωσης του 
φορολογικού άχθους που πιέζει στην 
απασχόληση και τις ΜΜΕ· αυτό θα 
συντελέσει στη μείωση της φτώχειας, θα 
εξασφαλίσει κοινωνική συνοχή, και θα 
προωθήσει την ανάπτυξη και την 
παραγωγικότητα της οικονομίας, βασικός
παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού 
οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου.

Or. es

Τροπολογία 40
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν 
αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και 
αφετέρου αποτελεσματικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης απαιτεί αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και 
τη δημόσια δαπάνη και μία δικαιότερη
κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω 
σταδιακής και καθοριστικής μείωσης του 
φορολογικού άχθους που πιέζει στην
απασχόληση· αυτό θα συντελέσει στη 
μείωση της φτώχειας και θα εξασφαλίσει 
κοινωνική συνοχή, βασικό παράγοντα για 
την ανταγωνιστικότητα και τη 

9. θεωρεί ότι η ανάγκη να υπάρχουν 
αφενός βιώσιμα δημόσια οικονομικά και 
αφετέρου αποτελεσματικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης απαιτεί αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση και 
τη δημόσια δαπάνη και ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνονται να αναζητούν
μέτρα που θα διασφαλίζουν μία
δικαιότερη κατανομή του φορολογικού 
βάρους μέσω σταδιακής και καθοριστικής 
μείωσης του φορολογικού άχθους που 
πιέζει στην απασχόληση· αυτό θα 
μπορούσε να συντελέσει στη μείωση της 
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βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικονομικού 
και κοινωνικού μοντέλου.

φτώχειας και θα εξασφαλίσει κοινωνική
συνοχή, βασικός παράγοντας για την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 
του ευρωπαϊκού οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου.

Or. en


