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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών - Μέρος 
ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών για την Ευρώπη 2020
(COM(2010)0193),

Or. de

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της
Επιτροπής στον τομέα της πρόβλεψης
και διαχείρισης των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων, όπως π.χ. ο οδηγός
αναδιαρθρώσεων και οι κατάλογοι
ελέγχου στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης,

Or. en

Τροπολογία 3
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17



PE442.803v01-00 4/71 AM\817312EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Greenpeace και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (EREC) του 2009 με τίτλο 
«Working for the climate: renewable 
energy and the green job revolution» 
(Καταβάλλοντας προσπάθειες για το 
κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
επανάσταση της πράσινης εργασίας),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση
του Πανεπιστημίου του Ruhr αριθ. 156 με 
τίτλο «Οικονομικός αντίκτυπος της
προώθησης των τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
γερμανική εμπειρία»,

Or. en

Τροπολογία 5
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση από το
Κέντρο Πολιτικών Σπουδών της Δανίας
(CEPOS) της μελέτης «Αιολική ενέργεια, 
η περίπτωση της Δανίας»,
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Or. en

Τροπολογία 6
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση από το
Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos της
«Μελέτης των επιπτώσεων των δημοσίων 
ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε ό,τι αφορά την 
απασχόληση»,

Or. en

Τροπολογία 7
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για 
νέες θέσεις εργασίας - Πρόβλεψη και 
κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 
και των αναγκών σε δεξιότητες» 
(COM(2008)0868),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για 
νέες θέσεις εργασίας - Πρόβλεψη και 
κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
και των αναγκών σε δεξιότητες» 
(COM(2008)0868), και την έκθεση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας: άμεση ανάληψη δράσης» του 
Φεβρουαρίου του 2010,

Or. en
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Τροπολογία 8
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κεντρικό 
σημείο της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 
είναι η προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη 
χρήση πόρων, πιο φιλικής για το 
περιβάλλον και πιο ανταγωνιστικής 
οικονομίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κεντρικό 
σημείο της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 
είναι η προώθηση μιας κοινωνικής, πιο 
αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο φιλικής 
για το περιβάλλον και πιο ανταγωνιστικής 
οικονομίας,

Or. de

Τροπολογία 9
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές 
χώρες πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές 
CO2 τους κατά 80%-90% μέχρι το 2050, 
σε σύγκριση με το 1990,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές 
χώρες πρέπει, σύμφωνα με τη 
διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή 
του κλίματος (IPCC), να μειώσουν τις 
εκπομπές CO2 τους κατά 80%-90% μέχρι 
το 2050, σε σύγκριση με το 1990, 

Or. en

Τροπολογία 10
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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μετασχηματισμός σε μια πιο βιώσιμη 
οικονομία έχει διαφορετική επίδραση 
στους διάφορους τομείς, ότι 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
άλλες αντικαθίστανται ή εν μέρει χάνονται, 
ότι όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να 
προσαρμοστούν σε έναν αειφόρο τρόπο 
παραγωγής και εργασίας που θα 
εξοικονομεί πόρους και, για τον λόγο 
αυτόν, η μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμογής 
αφορά τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας, 

μετασχηματισμός σε μια πιο βιώσιμη 
οικονομία έχει διαφορετική θετική
επίδραση στους διάφορους τομείς 
συγκεκριμένα, ότι δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 
αντικαθίστανται ή εν μέρει χάνονται, ότι 
όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να 
προσαρμοστούν σε έναν αειφόρο τρόπο 
παραγωγής και εργασίας που θα 
εξοικονομεί πόρους και, για τον λόγο 
αυτόν, η μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμογής 
αφορά τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας, 
με επιθυμητή την ύπαρξη ευέλικτων 
σχέσεων εργασίας

Or. nl

Τροπολογία 11
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω 
μετασχηματισμός οδηγεί σε 
σταθεροποίηση της απασχόλησης και σε 
ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση 
των θέσεων εργασίας με σημαντικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου 
δημιουργούνται αξιόπιστες συνθήκες, 
μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της 
απασχόλησης που σταθεροποιείται από
την αύξηση των εξαγωγών, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όπου
θεσπίζονται μακροπρόθεσμες δημόσιες 
επιδοτήσεις και άλλοι όροι-πλαίσια, έχει
σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης στις
επιδοτούμενες οικονομικές
δραστηριότητες, καθώς και κάποια 
αύξηση στις εξαγωγές των προϊόντων 
των επιδοτούμενων κλάδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη 
να μελετηθεί επιστημονικά κατά πόσον οι 
επιδοτήσεις ήταν η καλύτερη δυνατή 
επιλογή για την αύξηση της καθαρής
απασχόλησης ή της βιωσιμότητας της 
οικονομίας στο σύνολό της, 

Or. en
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Τροπολογία 12
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω 
μετασχηματισμός οδηγεί σε 
σταθεροποίηση της απασχόλησης και σε 
ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση των 
θέσεων εργασίας με σημαντικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου 
δημιουργούνται αξιόπιστες συνθήκες, 
μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της 
απασχόλησης που σταθεροποιείται από την 
αύξηση των εξαγωγών, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω 
μετασχηματισμός μπορεί να οδηγήσει σε 
σταθεροποίηση της απασχόλησης και σε 
ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση των 
θέσεων εργασίας με σημαντικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου 
δημιουργούνται αξιόπιστες συνθήκες, 
μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της 
απασχόλησης που σταθεροποιείται από την 
αύξηση των εξαγωγών, 

Or. pl

Τροπολογία 13
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω 
μετασχηματισμός οδηγεί σε 
σταθεροποίηση της απασχόλησης και σε 
ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση των 
θέσεων εργασίας με σημαντικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου 
δημιουργούνται αξιόπιστες συνθήκες, 
μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της 
απασχόλησης που σταθεροποιείται από 
την αύξηση των εξαγωγών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω 
μετασχηματισμός οδηγεί σε 
σταθεροποίηση της απασχόλησης και σε 
ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση των 
θέσεων εργασίας με σημαντικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου 
δημιουργούνται αξιόπιστες συνθήκες, 
μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της 
ασφάλειας της απασχόλησης που 
σταθεροποιείται από την αύξηση των 
εξαγωγών, 

Or. nl
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Τροπολογία 14
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι τομείς 
συχνά δεν ενσωματώνονται σε δομές του 
κοινωνικού διαλόγου, ότι δεν υπάρχουν 
ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ούτε 
κώδικες των τομέων, ότι οι νέοι τομείς 
υφίστανται μεγάλη πίεση όσον αφορά την 
παραγωγή και τον ανταγωνισμό και ότι 
σε περιφέρειες με μεγάλη ανεργία 
ασκείται μεγάλη πίεση αποδοχής κακών 
συνθηκών εργασίας,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 15
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι τομείς 
συχνά δεν ενσωματώνονται σε δομές του 
κοινωνικού διαλόγου, ότι δεν υπάρχουν 
ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ούτε 
κώδικες των τομέων, ότι οι νέοι τομείς 
υφίστανται μεγάλη πίεση όσον αφορά την 
παραγωγή και τον ανταγωνισμό και ότι σε 
περιφέρειες με μεγάλη ανεργία ασκείται 
μεγάλη πίεση αποδοχής κακών συνθηκών 
εργασίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε νέους
τομείς συχνά δεν υπάρχουν ή δεν 
υπάρχουν ακόμα δομές του κοινωνικού 
διαλόγου, ότι δεν υπάρχουν συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας ή δεν εφαρμόζονται 
αυτές που υπάρχουν και ότι δεν υπάρχουν 
ούτε κώδικες των τομέων, ότι οι νέοι 
τομείς υφίστανται μεγάλη πίεση όσον 
αφορά την παραγωγή και τον ανταγωνισμό 
και ότι σε περιφέρειες με μεγάλη ανεργία 
ασκείται μεγάλη πίεση αποδοχής κακών 
συνθηκών εργασίας,

Or. de
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Τροπολογία 16
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι τομείς 
συχνά δεν ενσωματώνονται σε δομές του 
κοινωνικού διαλόγου, ότι δεν υπάρχουν 
ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ούτε 
κώδικες των τομέων, ότι οι νέοι τομείς 
υφίστανται μεγάλη πίεση όσον αφορά την 
παραγωγή και τον ανταγωνισμό και ότι σε 
περιφέρειες με μεγάλη ανεργία ασκείται 
μεγάλη πίεση αποδοχής κακών συνθηκών 
εργασίας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι τομείς, 
όπως εκείνοι που περιλαμβάνουν την 
παραγωγή αιολικής, ηλιακής ενέργειας ή 
ενέργειας από βιομάζα, ή την 
ανακυκλοφορία των πρώτων υλών ή την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν ενσωματώνονται
σε δομές του κοινωνικού διαλόγου, ότι
όλοι οι νέοι τομείς υφίστανται μεγάλη
πίεση όσον αφορά την παραγωγή και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και
ότι σε περιφέρειες με μεγάλη ανεργία
ασκείται μεγάλη πίεση αποδοχής
δυσμενών συνθηκών εργασίας, 

Or. en

Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μετασχηματισμός προς μια πιο βιώσιμη 
οικονομία θα επηρεάσει σε μεγαλύτερο 
βαθμό το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό 
και ότι τα ειδικευμένα επαγγέλματα θα 
μπορούν ενδεχομένως να βρουν 
ευκολότερα νέες ευκαιρίες,

Or. de
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Τροπολογία 18
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται, για παράδειγμα, στον 
κατασκευαστικό κλάδο και στην έρευνα 
και, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται στον 
ίδιο βαθμό από την αύξηση της 
απασχόλησης της πράσινης οικονομίας, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε ορισμένα κράτη 
μέλη, για παράδειγμα, στον 
κατασκευαστικό κλάδο και στην έρευνα 
και, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται στον 
ίδιο βαθμό με τους άνδρες από την 
αύξηση της απασχόλησης σε αυτούς τους 
κλάδους, 

Or. en

Τροπολογία 19
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται, για παράδειγμα, 
στον κατασκευαστικό κλάδο και στην 
έρευνα και, ως εκ τούτου, δεν 
επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την 
αύξηση της απασχόλησης της πράσινης 
οικονομίας, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε διάφορους 
κλάδους και, ως εκ τούτου, δεν 
επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την 
αύξηση της απασχόλησης της πράσινης 
οικονομίας, 

Or. nl
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Τροπολογία 20
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται, για παράδειγμα, 
στον κατασκευαστικό κλάδο και στην
έρευνα και, ως εκ τούτου, δεν 
επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την 
αύξηση της απασχόλησης της πράσινης 
οικονομίας, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των 
φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας και αποτελεί έναν 
από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας, ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε ορισμένους 
τομείς, όπως η έρευνα, όπου θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από την 
αύξηση της απασχόλησης της πράσινης 
οικονομίας, 

Or. ro

Τροπολογία 21
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία
αυξάνεται μεταξύ των μεγαλύτερων σε
ηλικία εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται
αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα έντονο
πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού μετά
την ηλικία των 55 ετών, και ότι παρά την
πρόοδο που σημειώθηκε κατά την
τελευταία δεκαετία, μόλις λίγο 
περισσότερο από το ένα τρίτο των 
γυναικών ηλικίας από 55 έως και 64 ετών 
είχε εργασία το 2008, ενώ το ποσοστό των 
ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας που 
εργάζονταν ανερχόταν σε 55%,

Or. ro
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Τροπολογία 22
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Title before paragraph 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στρατηγική απασχόλησης για μια νέα 
βιώσιμη οικονομία

Αύξηση της βιωσιμότητας της
οικονομίας

Or. en

Τροπολογία 23
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι οι επενδύσεις στον 
οικολογικό μετασχηματισμό ενέχουν 
μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό για την 
αγορά εργασίας και προσφέρουν νέες 
δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος, 
καθώς και ότι πίσω από τον θετικό 
απολογισμό υπάρχουν απώλειες σε 
ορισμένους τομείς που αντισταθμίζονται 
με το παραπάνω από την αύξηση σε 
άλλους· 

1. διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη να 
καταστεί η παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών περισσότερο βιώσιμη και ότι
οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα ενέχουν 
αναπτυξιακό δυναμικό για την αγορά 
εργασίας και ενδέχεται να δημιουργήσουν
νέες δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος· 

Or. en

Τροπολογία 24
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. διαπιστώνει ότι οι επενδύσεις στον 
οικολογικό μετασχηματισμό ενέχουν 
μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό για την 

1. διαπιστώνει ότι οι επενδύσεις στον 
οικολογικό μετασχηματισμό ενέχουν 
μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό για την 
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αγορά εργασίας και προσφέρουν νέες 
δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος, 
καθώς και ότι πίσω από τον θετικό 
απολογισμό υπάρχουν απώλειες σε 
ορισμένους τομείς που αντισταθμίζονται 
με το παραπάνω από την αύξηση σε 
άλλους· 

αγορά εργασίας και προσφέρουν νέες 
δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος, 
καθώς και ότι πίσω από τον θετικό 
απολογισμό υπάρχουν απώλειες σε 
ορισμένους τομείς που αντισταθμίζονται 
με το παραπάνω από την αύξηση σε 
άλλους και ότι ως εκ τούτου πρέπει να 
προωθηθεί η επιμόρφωση και ο
επαγγελματικός αναπροσανατολισμός· 

Or. nl

Τροπολογία 25
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 
την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, 
στη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς 
εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού·

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 
την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, 
στη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς 
εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού· εκφράζει τη λύπη του 
διότι η στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 δεν 
προωθεί αρκετά τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες, δεν προτείνει τίποτα νέο σε 
σχέση με την αλλαγή του κλίματος και 
δεν κάνει παρά ελάχιστες αναφορές στον 
ρόλο της προστασίας της 
βιοποικιλότητας·
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Τροπολογία 26
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 
την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, 
στη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς 
εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού·

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
μειωθεί η εξάρτηση της οικονομικής
ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων 
και ενέργειας και να μειωθούν οι εκπομπές 
που βλάπτουν το κλίμα ως αντίδραση στην 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· 
επικροτεί την πρόθεση να 
προσανατολιστούν σε αυτόν τον στόχο το 
ρυθμιστικό περιβάλλον, τα μέσα παροχής 
κινήτρων της οικονομίας της αγοράς, οι 
επιδοτήσεις και οι δημόσιες συμβάσεις· 
εκφράζει τη λύπη του διότι, στη 
στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς 
εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού·

Or. pl

Τροπολογία 27
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 
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την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, 
στη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς 
εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού·

την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. nl

Τροπολογία 28
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 
την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι, 
στη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή δεν 
αναφέρεται στο δυναμικό της αγοράς 
εργασίας και στις προκλήσεις του 
μετασχηματισμού·

2. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα 
η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να 
αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από 
την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και 
να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το 
κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί την 
πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν 
τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα 
μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας 
της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 29
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020
παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα εθνικά
μέτρα εφαρμογής και υπογραμμίζει την
ανάγκη για δεσμευτικούς στόχους, 
αυστηρές διαδικασίες εφαρμογής και 
παρακολούθησης και κυρώσεις για τα 
κράτη μέλη που δεν ανταποκρίνονται σε 
αυτές, ούτως ώστε να επιτευχθεί
βιωσιμότητα, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο
η ευημερία και οι θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
νέων πράσινων θέσεων εργασίας 
συγκεντρώνεται σε μερικούς τομείς όπως 
ο κατασκευαστικός τομέας, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
περιβαλλοντική τεχνολογία, η βιώσιμη 
κινητικότητα (ποδήλατο, σιδηροδρομικές 
μεταφορές φορτίων και επιβατών), η 
ανακύκλωση, η βιώσιμη γεωργία και
δασοκομία, η αλιεία και οι 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες· επίσης, 
διαπιστώνει ότι και ο τομέας των 
υπηρεσιών ενέχει μεγάλο δυναμικό 
δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας·

3. διαπιστώνει ότι υπάρχει δυνατότητα 
αύξησης της βιωσιμότητας της 
παραγωγής σε όλους τους τομείς 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών· 
διαπιστώνει ότι για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής για το 2020 
πρέπει να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση 
της στέγασης, το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η φιλική 
προς το περιβάλλον τεχνολογία, η 
βιωσιμότητα των μεταφορών (ποδήλατο, 
σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίων και 
επιβατών, αυτοκίνητα που κινούνται με 
όχι ορυκτά καύσιμα), η ανακύκλωση, οι 
διαδικασίες παραγωγής με μικρή χρήση 
πόρων και οι κύκλοι κλειστού βρόγχου
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των πρώτων υλών, η βιωσιμότητα στη
γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία και 
η παροχή συμβουλών μέσω των 
περιβαλλοντικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
νέων πράσινων θέσεων εργασίας 
συγκεντρώνεται σε μερικούς τομείς όπως ο 
κατασκευαστικός τομέας, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η περιβαλλοντική 
τεχνολογία, η βιώσιμη κινητικότητα 
(ποδήλατο, σιδηροδρομικές μεταφορές 
φορτίων και επιβατών), η ανακύκλωση, η 
βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, η αλιεία 
και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες· επίσης, 
διαπιστώνει ότι και ο τομέας των 
υπηρεσιών ενέχει μεγάλο δυναμικό 
δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας·

3. διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
νέων πράσινων θέσεων εργασίας 
συγκεντρώνεται σε μερικούς τομείς όπως ο 
κατασκευαστικός τομέας, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η περιβαλλοντική 
τεχνολογία, η βιώσιμη κινητικότητα 
(ποδήλατο, σιδηροδρομικές μεταφορές 
φορτίων και επιβατών), η ανακύκλωση, η 
βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, η αλιεία 
και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες· επίσης, 
διαπιστώνει ότι και ο τομέας των 
υπηρεσιών καθώς και ο τομέας της 
κοινωνικής οικονομίας ενέχουν μεγάλο 
δυναμικό δημιουργίας πράσινων θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 32
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
νέων πράσινων θέσεων εργασίας 
συγκεντρώνεται σε μερικούς τομείς όπως 

3. διαπιστώνει ότι νέες πράσινες θέσεις
εργασίας δεν μπορούν ακόμα να βρεθούν
σε όλους τους τομείς· επίσης, διαπιστώνει 
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ο κατασκευαστικός τομέας, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
περιβαλλοντική τεχνολογία, η βιώσιμη 
κινητικότητα (ποδήλατο, σιδηροδρομικές 
μεταφορές φορτίων και επιβατών), η 
ανακύκλωση, η βιώσιμη γεωργία και 
δασοκομία, η αλιεία και οι 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες· επίσης, 
διαπιστώνει ότι και ο τομέας των 
υπηρεσιών ενέχει μεγάλο δυναμικό 
δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας·

ότι και ο τομέας των υπηρεσιών ενέχει 
μεγάλο δυναμικό δημιουργίας πράσινων 
θέσεων εργασίας·

Or. nl

Τροπολογία 33
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια 
πολιτική για την προστασία του 
περιβάλλοντος βασισμένη στην οικονομία 
της αγοράς μπορεί να αποτελέσει 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας και υπογραμμίζει ότι οι 
προβλέψιμοι και φιλικοί για τις 
επενδύσεις όροι πλαίσιο αποτελούν τη 
βάση για να μπορέσουν οι καινοτόμες 
επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν με τον 
καλύτερο τρόπο αυτές τις ευκαιρίες προς 
το συμφέρον του περιβάλλοντος και των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 34
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει την ανάγκη συνεργειών 
μεταξύ των κρατών μελών, των 
κοινωνικών εταίρων και των φορέων 
παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
προκειμένου να καταρτιστούν 
προγράμματα προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και να 
δημιουργηθούν γνωστικά αντικείμενα 
προσανατολισμένα στον οικολογικό 
μετασχηματισμό των οικονομιών·

Or. el

Τροπολογία 35
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουν 
από κοινού στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού των 
νέων σε επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς κλάδους, που προωθούν 
την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και 
αειφόρου οικονομίας καθώς και σε 
δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης σε ζητήματα 
οικολογίας και περιβάλλοντος τόσο μέσα 
από τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, όσο και στα πλαίσια των 
δράσεων της τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης·

Or. el
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Τροπολογία 36
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να υιοθετηθεί ο ορισμός της ILO, 
σύμφωνα με τον οποίο όλες οι θέσεις 
εργασίας που προωθούν την αειφόρο 
ανάπτυξη είναι πράσινες θέσεις εργασίας· 
εξηγεί ότι ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει 
αφενός τις θέσεις εργασίας που μειώνουν 
άμεσα την κατανάλωση ενέργειας και 
πρώτων υλών, προστατεύουν τα 
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και 
ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων 
και την ατμοσφαιρική ρύπανση, και 
αφετέρου όλες τις θέσεις εργασίας που 
μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα· 
παραδέχεται ότι το δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί τελεσίδικα εξαιτίας της 
σχετικότητας του ορισμού·

4. είναι πεπεισμένο ότι οι «πράσινες 
θέσεις εργασίας» δεν πρέπει να έχουν 
παραπληρωματικό ρόλο αλλά αντίθετα, η 
οικονομία και η κοινωνία πρέπει να 
αποκτήσουν γενικά ένα βιώσιμο 
προσανατολισμό· έχει επίγνωση του 
γεγονότος ότι στην οικονομία δεν υπάρχει 
διακριτός τομέας «προστασία του 
περιβάλλοντος» ή «περιβαλλοντική 
βιομηχανία» καθώς η περιβαλλοντική 
βιομηχανία αφορά πολλούς 
παραδοσιακούς κλάδους όπως την 
παραγωγή, τον κατασκευαστικό κλάδο ή 
την παροχή υπηρεσιών· ζητεί ως εκ 
τούτου να υιοθετηθεί καταρχάς ο ορισμός 
της ILO ως ορισμός εργασίας, σύμφωνα 
με τον οποίο όλες οι θέσεις εργασίας που 
προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη είναι 
πράσινες θέσεις εργασίας· εξηγεί ότι ο 
ορισμός αυτός περιλαμβάνει αφενός τις 
θέσεις εργασίας που μειώνουν άμεσα την 
κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, 
προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη 
βιοποικιλότητα και ελαχιστοποιούν τη 
δημιουργία αποβλήτων και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, και αφετέρου όλες 
τις θέσεις εργασίας που μειώνουν το 
οικολογικό αποτύπωμα· παραδέχεται ότι το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί τελεσίδικα 
εξαιτίας της σχετικότητας του ορισμού·

Or. de
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Τροπολογία 37
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να υιοθετηθεί ο ορισμός της ILO, 
σύμφωνα με τον οποίο όλες οι θέσεις 
εργασίας που προωθούν την αειφόρο 
ανάπτυξη είναι πράσινες θέσεις εργασίας· 
εξηγεί ότι ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει 
αφενός τις θέσεις εργασίας που μειώνουν 
άμεσα την κατανάλωση ενέργειας και 
πρώτων υλών, προστατεύουν τα 
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και 
ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων 
και την ατμοσφαιρική ρύπανση, και 
αφετέρου όλες τις θέσεις εργασίας που 
μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα· 
παραδέχεται ότι το δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί τελεσίδικα εξαιτίας της 
σχετικότητας του ορισμού·

4. ζητεί να υιοθετηθεί ο ορισμός της ILO, 
σύμφωνα με τον οποίο όλες οι θέσεις 
εργασίας που προωθούν την αειφόρο 
ανάπτυξη είναι βιώσιμες θέσεις εργασίας· 
εξηγεί ότι ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει 
αφενός τις θέσεις εργασίας που μειώνουν 
άμεσα την κατανάλωση ενέργειας και 
πρώτων υλών, προστατεύουν τα 
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και 
ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων 
και την ατμοσφαιρική ρύπανση, και 
αφετέρου όλες τις θέσεις εργασίας που 
μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα· 
παραδέχεται ότι το δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί τελεσίδικα εξαιτίας της 
σχετικότητας του ορισμού·

Or. en

Τροπολογία 38
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι όλες οι θέσεις 
εργασίας έχουν ως στόχο την προαγωγή 
της αειφόρου ανάπτυξης και ότι ο τρόπος 
παραγωγής και εργασίας πρέπει να 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να αξιοποιεί όσο 
πιο αποδοτικά γίνεται την ενέργεια και 
τους πόρους, και ότι αυτή η προσέγγιση 
πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού·

5. υπογραμμίζει ότι όλες οι θέσεις
εργασίας έχουν ως στόχο την προαγωγή
της αειφόρου ανάπτυξης και ότι ο τρόπος
παραγωγής και εργασίας πρέπει να
διαμορφωθεί έτσι ώστε να αξιοποιεί όσο
πιο αποδοτικά γίνεται την ενέργεια, τις 
πρώτες ύλες και τους πόρους, και ότι αυτή
η προσέγγιση πρέπει να ισχύει για
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και 
ότι δεν έχει νόημα να γίνεται διαχωρισμός 



AM\817312EL.doc 23/71 PE442.803v01-00

EL

μεταξύ καλών και κακών βιομηχανιών, 
αλλά ότι όλες οι βιομηχανίες μπορούν να 
καταστούν περισσότερο βιώσιμες·

Or. en

Τροπολογία 39
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία
το νέο κοινοτικό πλαίσιο να διαθέτει
επαρκή προϋπολογισμό για την
υποστήριξη της δημόσιας έρευνας και τη
διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας
με απλό και μη γραφειοκρατικό τρόπο, 
ούτως ώστε όλες οι εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, να μπορούν 
να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε σχέση 
με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση 
νέων ενεργειακών πόρων, τις νέες 
διαδικασίες παραγωγής, την ανακύκλωση
και την καλύτερη χρήση των πόρων, και 
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με 
δικαιώματα·

Or. sv

Τροπολογία 40
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση για μια 
βιώσιμη οικονομία που θα στοχεύει στη 

διαγράφεται
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βελτιστοποίηση του δυναμικού της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιοπρεπή εργασία, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· 
υπογραμμίζει ότι μια βιώσιμη οικονομία 
συνδυάζει κοινωνικούς και οικολογικούς 
στόχους·

Or. nl

Τροπολογία 41
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση για μια 
βιώσιμη οικονομία που θα στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιοπρεπή εργασία, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· υπογραμμίζει 
ότι μια βιώσιμη οικονομία συνδυάζει 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους·

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση για μια 
βιώσιμη οικονομία που θα στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιοπρεπή εργασία, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· υπογραμμίζει 
ότι μια βιώσιμη οικονομία συνδυάζει 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους· 
υπογραμμίζει ότι μια τέτοια βιώσιμη 
στρατηγική για την απασχόληση θα 
πρέπει να συνιστά κεντρικό στοιχείο των 
κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής 
για την απασχόληση·

Or. de

Τροπολογία 42
Pascale Gruny, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση για μια 
βιώσιμη οικονομία που θα στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιοπρεπή εργασία, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· υπογραμμίζει 
ότι μια βιώσιμη οικονομία συνδυάζει 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους·

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση για μια 
βιώσιμη οικονομία που θα στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιοπρεπή εργασία, στην υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· υπογραμμίζει 
ότι μια βιώσιμη οικονομία συνδυάζει 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους·

Or. fr

Τροπολογία 43
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση για μια 
βιώσιμη οικονομία που θα στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση του δυναμικού της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ 
παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιοπρεπή εργασία, στις 
απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· 
υπογραμμίζει ότι μια βιώσιμη οικονομία
συνδυάζει κοινωνικούς και οικολογικούς 
στόχους·

6. ζητεί περισσότερες επενδύσεις στην 
έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με το πώς 
μπορούν τα διάφορα είδη παραγωγής να 
καταστούν περισσότερο βιώσιμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιωσιμότητα πρέπει να
συνδυάζει κοινωνική, τεχνολογική, 
οικονομική και οικολογική βιωσιμότητα·

Or. en
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Τροπολογία 44
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις έχουν γίνει, χάρη στο 
δυναμικό καινοτομίας τους, πρωτοπόροι 
σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος· ανησυχεί 
όμως για το γεγονός ότι συνεχίζονται σε 
μεγάλη κλίμακα οι μετεγκαταστάσεις 
παραγωγής από την ΕΕ σε τρίτες χώρες 
με σημαντικά χαμηλότερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν γρήγορα και δραστικά 
το φαινόμενο αυτό με μια παγκόσμια και 
πολυμερή προσέγγιση που θα εξασφαλίσει
την ύπαρξη συγκρίσιμων υποχρεώσεων
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό· 

Or. de

Τροπολογία 45
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι, σε ολόκληρη την 
ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική 
αειφόρου απασχόλησης· ζητεί να εστιαστεί 
η προσοχή στα άτομα που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, στους πιο ευάλωτους 
εργαζομένους και τους εργαζομένους με 
τις λιγότερες δεξιότητες·

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι, σε ολόκληρη την 
ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική 
απασχόλησης για έναν αειφόρο τρόπο 
διαχείρισης· ζητεί να εστιαστεί η προσοχή 
στις κατευθυντήριες γραμμές για την 
πολιτική της απασχόλησης και στο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις 
Εργασίας» στα άτομα που είναι 
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περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, στους πιο ευάλωτους 
εργαζομένους και τους εργαζομένους με 
τις λιγότερες δεξιότητες·

Or. de

Τροπολογία 46
Pascale Gruny, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι, σε ολόκληρη την 
ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική 
αειφόρου απασχόλησης· ζητεί να εστιαστεί 
η προσοχή στα άτομα που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, στους πιο ευάλωτους 
εργαζομένους και τους εργαζομένους με 
τις λιγότερες δεξιότητες· 

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι, σε ολόκληρη την 
ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική 
αειφόρου απασχόλησης· ζητεί να εστιαστεί 
η προσοχή στα άτομα που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, στους πιο ευάλωτους 
εργαζομένους, ιδίως τα άτομα με 
αναπηρία, και τους εργαζομένους με τις 
λιγότερες δεξιότητες, καθώς και στην 
προστασία τους· 

Or. fr

Τροπολογία 47
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι, σε ολόκληρη την 
ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική 
αειφόρου απασχόλησης· ζητεί να 
εστιαστεί η προσοχή στα άτομα που είναι 

7. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αξιοπρεπή εργασία, τις 
ανάγκες σε δεξιότητες και μια κοινωνικά 
δίκαιη μετάβαση που θα προβλέπει τη 
στροφή σε περισσότερο βιώσιμους 
τρόπους παραγωγής· ζητεί να αυξηθούν οι 
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περισσότερο αποκλεισμένα από την 
αγορά εργασίας, στους πιο ευάλωτους 
εργαζομένους και τους εργαζομένους με 
τις λιγότερες δεξιότητες·

δυνατότητες για εκπαίδευση, καθώς και 
για έρευνα και ανάπτυξη, και να ληφθούν 
υπόψη οι πιο ευάλωτοι εργαζόμενοι και οι 
εργαζόμενοι με τις λιγότερες δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 48
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές και οικονομικά κίνητρα που 
θα δημιουργήσουν αξιόπιστες συνθήκες 
για τουλάχιστον δέκα χρόνια, 
δημιουργώντας έτσι νομική ασφάλεια και 
ασφάλεια προγραμματισμού· ζητεί να 
αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα 
χρηματοδοτικά μέσα και να ενσωματωθεί 
η βιώσιμη διαχείριση ως στόχος στις 
δημοσιονομικές προοπτικές και τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αναζητήσουν περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές και οικονομικά κίνητρα που 
θα συμβάλουν στη στροφή σε
περισσότερο βιώσιμους τρόπους 
παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 49
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να 
ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και 
την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την 
ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες 
κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα 

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να 
ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και 
την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την 
ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες 
κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα 
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καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύουν σε καθαρές 
τεχνολογίες μόνο εάν υπάρχει κάποια 
βεβαιότητα ότι θα έχουν οφέλη στο μέλλον 
και ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 
αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν υπάρχει 
προοπτική για μελλοντική απασχόληση 
και ένα δίχτυ ασφαλείας·

καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύουν σε καθαρές 
τεχνολογίες μόνο εάν υπάρχει κάποια 
βεβαιότητα ότι θα έχουν οφέλη στο μέλλον 
και ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 
αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν οι αλλαγές 
οδηγήσουν σε περισσότερες δυνατότητες
για απασχόληση·

Or. nl

Τροπολογία 50
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να 
ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και 
την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την 
ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες 
κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα 
καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύουν σε καθαρές 
τεχνολογίες μόνο εάν υπάρχει κάποια 
βεβαιότητα ότι θα έχουν οφέλη στο 
μέλλον και ότι οι εργαζόμενοι είναι 
πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν την αλλαγή 
εάν υπάρχει προοπτική για μελλοντική 
απασχόληση και ένα δίχτυ ασφαλείας·

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να 
ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και 
την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την 
ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες 
κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα 
καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι 
χρειάζονται περισσότερα φορολογικά 
κίνητρα και πλεονεκτήματα προκειμένου
οι επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο
σε καθαρές τεχνολογίες και ότι οι 
εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 
αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν υπάρχει 
προοπτική για μελλοντική απασχόληση και 
ένα δίχτυ ασφαλείας·

Or. es

Τροπολογία 51
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να 
ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και 
την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την 
ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες 
κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα 
καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι οι 
επιχειρήσεις επενδύουν σε καθαρές 
τεχνολογίες μόνο εάν υπάρχει κάποια 
βεβαιότητα ότι θα έχουν οφέλη στο μέλλον 
και ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να 
αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν υπάρχει 
προοπτική για μελλοντική απασχόληση και 
ένα δίχτυ ασφαλείας·

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να 
ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και 
την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την 
ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες 
κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα 
καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι οι 
επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να 
επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες εάν 
υπάρχει κάποια βεβαιότητα ότι θα έχουν 
οφέλη στο μέλλον και ότι οι εργαζόμενοι 
είναι περισσότερο πρόθυμοι να 
αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν υπάρχει 
προοπτική για μελλοντική απασχόληση και 
ένα δίχτυ ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 52
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. συνιστά, εφόσον ένα κράτος μέλος
επιθυμεί να επιδοτήσει, για παράδειγμα, 
την αύξηση της παραγωγής αιολικής, 
βιολογικής ή ηλιακής ενέργειας, τα
επίπεδα της επιδότησης να βασίζονται σε
επιστημονική αξιολόγηση των εμπειρικών
δεδομένων και οι επιδοτήσεις να
προσφέρουν εύλογες επενδυτικές 
προοπτικές και ασφάλεια στους πιθανούς
επενδυτές, και ζητεί να εξετασθούν 
προσεκτικά παράγοντες, όπως η αύξηση 
του καθαρού αριθμού θέσεων εργασίας 
που θα δημιουργηθούν μέσω των 
επιδοτήσεων, η τιμή της ενέργειας, η
καθαρή επίδραση στις εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου και στους 
άλλους ρύπους, αποσκοπώντας με τον 
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τρόπο αυτόν στη βελτιστοποίηση της 
αύξησης της βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 53
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
αντίληψη σχετικά με το ποιες
τεχνολογικές επιλογές είναι οι πλέον
περιβαλλοντικά, οικονομικά ή κοινωνικά
βιώσιμες στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι κατά τη
σύγκριση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
πολλές παράμετροι, για παράδειγμα η
βιωσιμότητα της παραγωγής ενέργειας με 
χρήση ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών 
πινάκων, καύσης άνθρακα με δέσμευση 
και αποθήκευση άνθρακα, με πυρηνικούς 
αντιδραστήρες ή άλλες τεχνολογίες· ζητεί 
ως εκ τούτου να εκπονηθούν στον τομέα 
αυτόν περισσότερες επιστημονικές 
μελέτες που θα συγκρίνουν ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής της παραγωγής και ζητεί να 
καταστούν όλες οι διαδικασίες 
παραγωγής περισσότερο αποδοτικές ως 
προς τη χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 54
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να προωθήσουν τον συνδυασμό
οικογένειας και επαγγέλματος μέσω
επαρκών και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και μιας
φιλικής για την οικογένεια προσαρμογής
του χώρου εργασίας, να μειώσουν τον 
κατακερματισμό της απασχόλησης βάσει 
του φύλου και τις μισθολογικές διαφορές, 
και να θεσπίσουν ποσόστωση 40% για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των 
εταιρειών·

Or. de

Τροπολογία 55
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις
μισθολογικές διαφορές, και να 
προωθήσουν τη μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·
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Or. es

Τροπολογία 56
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να δημιουργήσουν δυνατότητες
καθώς και συνθήκες βάσει των οποίων 
άνδρες και γυναίκες θα μπορούν να 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας επί 
ίσοις όροις, να μειώσουν τον 
κατακερματισμό της απασχόλησης βάσει 
του φύλου και τις μισθολογικές διαφορές, 
και να θεσπίσουν ποσόστωση 40% για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 57
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
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τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές·

Or. de

Τροπολογία 58
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές·

Or. pl

Τροπολογία 59
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις, να προωθήσουν την ισότητα 
των φύλων και να μειώσουν τον 
κατακερματισμό της απασχόλησης βάσει 
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περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

του φύλου και τις μισθολογικές διαφορές, 
προκειμένου να καταστήσουν όλες τις 
οικονομικές δραστηριότητες περισσότερο 
βιώσιμες κοινωνικά·

Or. en

Τροπολογία 60
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά 
περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα 
κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω 
τομείς, να μειώσουν τον κατακερματισμό 
της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις 
μισθολογικές διαφορές, και να θεσπίσουν 
ποσόστωση 40% για τις γυναίκες στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν την 
ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη 
οικονομία·

Or. nl

Τροπολογία 61
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
προσέλκυση νέων στις νέου είδους
πράσινες θέσεις εργασίας, τόσο ως μέσο
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καταπολέμησης της υψηλής ανεργίας
μεταξύ των πολιτών κάτω των 25 ετών
όσο και προκειμένου να αξιοποιηθούν οι
δεξιότητες της νέας γενιάς όσον αφορά τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών·

Or. ro

Τροπολογία 62
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα
ισχύοντα και τα νέα χρηματοοικονομικά
μέσα για να καταστούν περισσότερο
βιώσιμες οι διάφορες οικονομικές
δραστηριότητες και να ενσωματωθεί η
αύξηση της βιωσιμότητας των
οικονομικών δραστηριοτήτων στις 
δημοσιονομικές προοπτικές των 
διαφόρων ταμείων και των 
διαρθρωτικών ταμείων ως 
προωθούμενος στόχος·

Or. en

Τροπολογία 63
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την ΕΕ να καθιερώσει την
έννοια της «ευελιξίας με ασφάλεια» που
θα συμβάλει στην αύξηση της ισότητας
μεταξύ των φύλων διασφαλίζοντας ότι
γυναίκες και άνδρες θα έχουν ισότιμη
πρόσβαση σε καλής ποιότητας θέσεις 
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εργασίας και καλύτερες δυνατότητες 
συνδυασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 64
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αξιοπρεπής εργασία Υπεράσπιση του δικαιώματος στην
αξιοπρεπή εργασία

Or. en

Τροπολογία 65
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή υπερεκτιμά 
το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
για τους εργαζομένους υψηλής 
εξειδίκευσης στη βιώσιμη οικονομία και 
έτσι δεν λαμβάνει υπόψη το πλήθος 
θέσεων εργασίας μικρής και μεσαίας 
εξειδίκευσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης 
και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί 
καλές συνθήκες εργασίας· 

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή υπερεκτιμά 
το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
για τους εργαζομένους υψηλής 
εξειδίκευσης στη βιώσιμη οικονομία και 
έτσι δεν λαμβάνει υπόψη το πλήθος 
θέσεων εργασίας μικρής και μεσαίας 
εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη το 
γεγονός αυτό στις κατευθυντήριες 
γραμμές της πολιτικής για την 
απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης 
και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί 
καλές συνθήκες εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 66
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή 
υπερεκτιμά το δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους 
υψηλής εξειδίκευσης στη βιώσιμη 
οικονομία και έτσι δεν λαμβάνει υπόψη το 
πλήθος θέσεων εργασίας μικρής και 
μεσαίας εξειδίκευσης· καλεί τα κράτη μέλη 
να αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας 
μέσης και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί 
καλές συνθήκες εργασίας·

11. ζητεί από την Επιτροπή, πέραν και 
πλέον του δυναμικού δημιουργίας θέσεων 
εργασίας για τους εργαζομένους υψηλής 
εξειδίκευσης, να λάβει επίσης υπόψη το 
πλήθος θέσεων εργασίας μικρής και 
μεσαίας εξειδίκευσης στη βιώσιμη 
οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης 
και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί 
καλές συνθήκες εργασίας·

Or. nl

Τροπολογία 67
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή υπερεκτιμά 
το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
για τους εργαζομένους υψηλής 
εξειδίκευσης στη βιώσιμη οικονομία και 
έτσι δεν λαμβάνει υπόψη το πλήθος 
θέσεων εργασίας μικρής και μεσαίας 
εξειδίκευσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης 
και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί 
καλές συνθήκες εργασίας· 

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή υπερεκτιμά 
το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
για τους εργαζομένους υψηλής 
εξειδίκευσης στη βιώσιμη οικονομία και 
έτσι δεν λαμβάνει υπόψη το πλήθος 
θέσεων εργασίας μικρής και μεσαίας 
εξειδίκευσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης 
και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν στον τομέα αυτόν «καλή 
εργασία»· 

Or. de
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Τροπολογία 68
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή 
υπερεκτιμά το δυναμικό δημιουργίας 
θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους 
υψηλής εξειδίκευσης στη βιώσιμη 
οικονομία και έτσι δεν λαμβάνει υπόψη το 
πλήθος θέσεων εργασίας μικρής και 
μεσαίας εξειδίκευσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας 
μέσης και κατώτερης εκπαίδευσης και να 
εξασφαλίσουν ότι θα επικρατούν εκεί 
καλές συνθήκες εργασίας·

11. διαπιστώνει ότι υπάρχει δυναμικό 
δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους 
εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης 
προκειμένου να καταστεί η οικονομία
περισσότερο βιώσιμη, καθώς και για τους 
λιγότερο καταρτισμένους αλλά 
εξειδικευμένους εργαζόμενους· καλεί τα 
κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τις θέσεις 
εργασίας μέσης και κατώτερης 
εκπαίδευσης και να εξασφαλίσουν ότι θα 
επικρατούν εκεί καλές συνθήκες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού 
βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε νέους 
τομείς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές 
συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες 
συνθήκες για την καθιέρωση δομών 
εκπροσώπησης στους νέους τομείς· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· 

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού 
βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε νέους 
τομείς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές 
συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες 
συνθήκες για την καθιέρωση δομών 
εκπροσώπησης στους νέους τομείς, να 
ενισχύσουν περαιτέρω τις διαδικασίες 
ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους 
εργαζομένους, να προωθήσουν την 
ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ και τη σύσταση 
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ευρωπαϊκών επιτροπών επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 70
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού 
βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε νέους 
τομείς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές
συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες 
συνθήκες για την καθιέρωση δομών 
εκπροσώπησης στους νέους τομείς· καλεί 
την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· 

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του συχνά
χαμηλού βαθμού οργάνωσης από την 
πλευρά των εργαζομένων και των 
εργοδοτών σε νέους τομείς μπορεί να
υπάρχει κίνδυνος για επισφαλείς σχέσεις 
εργασίας και χειρότερες συνθήκες 
εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες 
για την καθιέρωση δομών εκπροσώπησης 
στους νέους τομείς· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ· 

Or. de

Τροπολογία 71
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού
βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε νέους 
τομείς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές 
συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες 
συνθήκες για την καθιέρωση δομών 
εκπροσώπησης στους νέους τομείς· καλεί 

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του 
χαμηλότερου βαθμού οργάνωσης από την 
πλευρά των εργαζομένων και των 
εργοδοτών σε νέους τομείς υπάρχει 
μεγαλύτερος κίνδυνος για επισφαλείς 
σχέσεις εργασίας και κακές συνθήκες 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
την καθιέρωση δομών εκπροσώπησης 
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την Επιτροπή να προωθήσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

στους νέους τομείς· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 72
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού 
βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε νέους
τομείς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές
συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
κατάλληλες συνθήκες για την καθιέρωση 
δομών εκπροσώπησης στους νέους 
τομείς· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

12. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του χαμηλού 
βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των 
εργαζομένων και των εργοδοτών σε 
ορισμένους τομείς σε κάποια κράτη μέλη
δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο κίνδυνος για 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας και δυσμενείς
συνθήκες εργασίας και ως εκ τούτου καλεί 
τους κοινωνικούς εταίρους να 
οργανωθούν και την Επιτροπή να 
προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να
ανταλλάξουν εμπειρίες και
εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
και τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, 
ενθαρρύνει δε την Επιτροπή να αναπτύξει
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μια νέα σειρά από δείκτες για τη μέτρηση 
της ευημερίας και της ευμάρειας στο 
πλαίσιο μιας νέας οριζόντιας έννοιας της 
«ποιότητας ζωής» σε διάφορους τομείς 
πολιτικής, όπως το περιβάλλον, η 
κοινωνία, η εκπαίδευση, η υγεία και η 
ποιότητα εργασίας στην ΕΕ και στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 74
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία 
με τους κοινωνικούς εταίρους να 
καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια 
αξιολόγησης των εγχειρημάτων του 
οικολογικού μετασχηματισμού τόσο σε 
τοπικό, όσο και σε εγχώριο επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 75
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενδυνάμωσης της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τις πράσινες θέσεις 
απασχόλησης και τη δια βίου εκπαίδευση, 
ώστε να υπάρξει επιτυχής και 
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αποτελεσματική διαχείριση του 
μετασχηματισμού στην οικονομία και 
κατ' επέκταση των νέων αναγκών 
εκπαίδευσης αλλά και των δυσμενών 
κοινωνικών επιπτώσεων που εγκυμονεί 
μια τέτοια μετάβαση·

Or. el

Τροπολογία 76
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
θεσπίσουν μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμετοχής των εργαζομένων στη 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, 
προτείνοντας και υιοθετώντας 
ακολούθως, πολιτικές για την ενίσχυση 
της αποτελεσματικής συμμετοχής 
σχετικά τόσο με τη βιώσιμη κινητικότητα 
εργαζομένων όσο και με την «πράσινη»
ανάπτυξη·

Or. el

Τροπολογία 77
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
είναι ανοιχτοί σε νέους τομείς και να 
αναπτύξουν στρατηγικές για τη 
συμμετοχή των τομεακών ενώσεων στην 
κοινωνική εταιρική σχέση και για την 
αύξηση της αναλογίας των γυναικών σε 

διαγράφεται
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δομές εκπροσώπησης όπου επικρατούν οι 
άντρες·

Or. en

Τροπολογία 78
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
είναι ανοιχτοί σε νέους τομείς και να 
αναπτύξουν στρατηγικές για τη συμμετοχή 
των τομεακών ενώσεων στην κοινωνική 
εταιρική σχέση και για την αύξηση της 
αναλογίας των γυναικών σε δομές 
εκπροσώπησης όπου επικρατούν οι 
άντρες·

13. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
είναι ανοιχτοί σε νέους τομείς και να 
αναπτύξουν στρατηγικές για τη συμμετοχή 
των τομεακών ενώσεων στην κοινωνική 
εταιρική σχέση·

Or. nl

Τροπολογία 79
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνδέουν μελλοντικά τη δημόσια 
ενίσχυση νέων τομέων παραγωγής με 
ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές και 
με τη θέσπιση δομών εκπροσώπησης 
όπως τα συμβούλια επιχειρήσεων και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 80
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνδέουν μελλοντικά τη δημόσια ενίσχυση 
νέων τομέων παραγωγής με ελάχιστες 
κοινωνικές προδιαγραφές και με τη 
θέσπιση δομών εκπροσώπησης όπως τα 
συμβούλια επιχειρήσεων και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις·

14. κατανοεί ότι η καθιέρωση επιπλέον 
κριτηρίων ανάθεσης θα επιφέρει μεγάλη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις 
επιχειρήσεις· καλεί για τον λόγο αυτόν την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνδέουν μόνο 
όπου είναι απολύτως απαραίτητο τη 
δημόσια ενίσχυση νέων τομέων 
παραγωγής με επιπλέον ελάχιστες 
κοινωνικές προδιαγραφές και με τη 
θέσπιση δομών εκπροσώπησης όπως τα
συμβούλια επιχειρήσεων και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις·

Or. de

Τροπολογία 81
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνδέουν μελλοντικά τη δημόσια ενίσχυση 
νέων τομέων παραγωγής με ελάχιστες 
κοινωνικές προδιαγραφές και με τη 
θέσπιση δομών εκπροσώπησης όπως τα 
συμβούλια επιχειρήσεων και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις·

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνδέουν μελλοντικά τη δημόσια ενίσχυση 
νέων τομέων παραγωγής και τις δημόσιες 
προμήθειες με ελάχιστες κοινωνικές 
προδιαγραφές –ιδίως με την προϋπόθεση 
και την τήρηση συλλογικών συμβάσεων-
και με τη θέσπιση δομών εκπροσώπησης 
όπως τα συμβούλια επιχειρήσεων και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις·

Or. de
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Τροπολογία 82
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνδέουν μελλοντικά τη δημόσια 
ενίσχυση νέων τομέων παραγωγής με 
ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές και με
τη θέσπιση δομών εκπροσώπησης όπως τα 
συμβούλια επιχειρήσεων και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις·

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνδέουν μελλοντικά τις δημόσιες 
επιδοτήσεις με ελάχιστες κοινωνικές 
προδιαγραφές και να προωθήσουν τη 
θέσπιση δομών εκπροσώπησης των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 83
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο 
για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση, προσφέροντας σε όλους 
τους πληττόμενους εργαζομένους το 
εγγυημένο δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες να 
αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση 
δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου 
μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως 
αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των 
κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά 
βίου μάθηση·

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο 
για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση, προσφέροντας δεσμευτικά
σε όλους τους πληττόμενους εργαζομένους 
το εγγυημένο δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες να 
αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση 
δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου 
μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως 
αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των 
κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά 
βίου μάθηση·

Or. de
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Τροπολογία 84
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο 
για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση, προσφέροντας σε όλους 
τους πληττόμενους εργαζομένους το 
εγγυημένο δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες να 
αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση 
δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου 
μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως 
αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των 
κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά 
βίου μάθηση·

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο 
για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αναδιάρθρωση της παραγωγής, 
προσφέροντας σε όλους τους 
πληττόμενους εργαζομένους το εγγυημένο 
δικαίωμα να συμμετέχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης και διά βίου μάθησης· καλεί τα 
κράτη μέλη, τους εργαζομένους και τους 
εργοδότες να αναγνωρίσουν ότι η 
διαχείριση δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η 
διά βίου μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, 
όπως αναγνωρίζεται στη συμφωνία 
πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων του 2002 
για τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 85
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα 
πλαίσιο για την πρόβλεψη της αλλαγής 
και την αναδιάρθρωση, προσφέροντας σε 
όλους τους πληττόμενους εργαζομένους 
το εγγυημένο δικαίωμα να συμμετέχουν 
σε προγράμματα κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες να 
αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση 
δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου 
μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως 
αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των 
κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά 

15. καλεί τα κράτη μέλη, τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες να 
αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση 
δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου 
μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως 
αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των 
κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά 
βίου μάθηση·
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βίου μάθηση·

Or. nl

Τροπολογία 86
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι η κατάρτιση και η
διά βίου μάθηση δημιουργούν επίσης νέες
θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους
που πλήττονται από τις αλλαγές στις 
διαδικασίες παραγωγής μιας εταιρείας ή 
μιας βιομηχανίας·

Or. sv

Τροπολογία 87
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσαρμόσουν τα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να 
εξασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό θα 
μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές του 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας 
βιώσιμης οικονομίας βασισμένης σε σχέδια 
κατάρτισης που στηρίζονται στον 
ανταγωνισμό· 

16. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσαρμόσουν τα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να 
εξασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό θα 
μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές του 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας 
βιώσιμης οικονομίας βασισμένης σε σχέδια 
κατάρτισης που στηρίζονται στον 
ανταγωνισμό· επικροτεί σε αυτό το 
πλαίσιο την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας» και αναγνωρίζει ότι η 
συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ 
είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση· επισημαίνει ωστόσο ότι 
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αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να συνδεθεί 
στενότερα με τους στόχους της απόφασης 
του Συμβουλίου για την αειφόρο 
ανάπτυξη και να συνεχιστεί με 
συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 88
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσαρμόσουν τα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να 
εξασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό θα 
μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές του 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας 
βιώσιμης οικονομίας βασισμένης σε 
σχέδια κατάρτισης που στηρίζονται στον 
ανταγωνισμό·

16. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να προσαρμόσουν τα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για να 
εξασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό θα 
μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές του 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας 
περισσότερο βιώσιμης οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 89
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η εμβληματική πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση» της στρατηγικής
ΕΥΡΩΠΗ 2020 αποκλείει τους νέους που 
δεν έχουν λάβει ανώτερη εκπαίδευση·
τονίζει ότι για να επέλθει πραγματική 
αλλαγή, πρέπει να επικεντρωθούμε στους 
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νέους που έχουν επί του παρόντος τις 
λιγότερες δυνατότητες και 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 90
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν από κοινού στοχευμένα 
σχέδια δράσης για την επανακατάρτιση 
των εργαζομένων σε κλάδους, που 
πρόκειται να πληγούν από τον οικολογικό 
μετασχηματισμό των τοπικών 
οικονομιών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η δυνατότητα πρόσβασής τους σε νέες 
πράσινες θέσεις εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 91
Pascale Gruny, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί τη δημιουργία ενός
παρατηρητηρίου απασχόλησης που θα
ασχολείται με την πρακτική αξιολόγηση
των μελλοντικών θέσεων εργασίας με 
σκοπό την καλύτερη προσαρμογή της 
βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και 
της διά βίου μάθησης·

Or. fr
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Τροπολογία 92
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν 
την προσφερόμενη κατάρτιση και τις 
στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση στις 
ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία 
εργαζομένων, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν μεγάλα ποσοστά 
συμμετοχής και των εργαζομένων ηλικίας 
άνω των 55 ετών·

17. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμούν 
τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και να 
προσαρμόζουν την προσφερόμενη 
κατάρτιση και τις στρατηγικές για τη διά 
βίου μάθηση στις ανάγκες των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγάλα 
ποσοστά συμμετοχής και των εργαζομένων 
ηλικίας άνω των 55 ετών, 
συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών 
ηλικίας άνω των 55 ετών·

Or. ro

Τροπολογία 93
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να
θεσπίσουν λεπτομερείς πολιτικές για την
καινοτομία και τη δημιουργικότητα, 
ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ως βάση για μια πράσινη 
οικονομία, για ανταγωνιστικότητα και 
ευημερία·

Or. en
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Τροπολογία 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι σε περιόδους κρίσης,
είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα
απόκτησης δεξιοτήτων προωθούν την
πρόσβαση των νέων στην αγορά 
εργασίας, ώστε να μπορέσουν να 
επωφεληθούν από το δυναμικό 
δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 95
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις, μοντέλα στοχοθετημένης 
πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες·

Διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 96
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν 

διαγράφεται
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ποσοστώσεις, μοντέλα στοχοθετημένης 
πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία 97
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις, μοντέλα στοχοθετημένης 
πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες·

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις, μοντέλα στοχοθετημένης 
πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες, 
μετανάστες και μετανάστριες, 
μακροχρόνια ανέργους και άλλες ομάδες 
που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 98
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις, μοντέλα στοχοθετημένης 
πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες·

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να παράσχουν ίσες 
ευκαιρίες τόσο για τους άνδρες όσο και 
για τις γυναίκες, όσον αφορά την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα μοντέλα 
πρόσληψης και τις μαθητείες χωρίς 
διακρίσεις·

Or. en
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Τροπολογία 99
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να θεσπίσουν 
ποσοστώσεις, μοντέλα στοχοθετημένης 
πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες·

18. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
θεσπίσουν ποσοστώσεις, μοντέλα 
στοχοθετημένης πρόσληψης, 
εξειδικευμένες μαθητείες και 
πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες·

Or. de

Τροπολογία 100
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά να αναπροσανατολιστεί ο 
σκοπός του Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση προς την προώθηση 
μιας βιώσιμης οικονομίας·

19. συνιστά να αναπροσανατολιστεί ο 
σκοπός του Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση προς την προώθηση 
μιας κοινωνικής και βιώσιμης οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 101
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. συνιστά να αναπροσανατολιστεί ο 
σκοπός του Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση προς την προώθηση 

19. συνιστά να αναπροσανατολιστούν οι 
σκοποί του Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση προς την προώθηση
μιας αυξημένης βιωσιμότητας των 



AM\817312EL.doc 55/71 PE442.803v01-00

EL

μιας βιώσιμης οικονομίας· οικονομικών δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 102
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ταμεία μετάβασης για να διαχειριστούν 
τις ανάγκες σε δεξιότητες, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από 
έναν φόρο Tobin επί των συναλλαγών 
στις χρηματαγορές, φόρους άνθρακα και 
περιβαλλοντικούς φόρους, έσοδα από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών 
και αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων 
εκπομπών για το διάστημα 2008-2013·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 103
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ταμεία μετάβασης για να διαχειριστούν 
τις ανάγκες σε δεξιότητες, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από 
έναν φόρο Tobin επί των συναλλαγών 
στις χρηματαγορές, φόρους άνθρακα και 
περιβαλλοντικούς φόρους, έσοδα από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών 
και αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων 
εκπομπών για το διάστημα 2008-2013·

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 104
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ταμεία μετάβασης για να διαχειριστούν τις 
ανάγκες σε δεξιότητες, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από έναν 
φόρο Tobin επί των συναλλαγών στις 
χρηματαγορές, φόρους άνθρακα και 
περιβαλλοντικούς φόρους, έσοδα από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών και 
αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων εκπομπών 
για το διάστημα 2008-2013·

20. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ταμεία μετάβασης για να διαχειριστούν τις 
ανάγκες σε δεξιότητες, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ 
άλλων πηγών, από φόρους άνθρακα και 
περιβαλλοντικούς φόρους, έσοδα από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών και 
αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων εκπομπών 
για το διάστημα 2008-2013·

Or. es

Τροπολογία 105
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
θέσουν την προώθηση της 
προσαρμοστικότητας σε μια βιώσιμη 
οικονομία ως έναν από τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
θέσουν την προώθηση της 
προσαρμοστικότητας σε μια βιώσιμη 
οικονομία ως έναν από τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
διατηρώντας παράλληλα ως
προτεραιότητα την ανάπτυξη των 
υποδομών·

Or. pl
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Τροπολογία 106
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
θέσουν την προώθηση της
προσαρμοστικότητας σε μια βιώσιμη 
οικονομία ως έναν από τους στόχους του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
θέσουν την προώθηση της αυξημένης 
βιωσιμότητας των οικονομικών 
δραστηριοτήτων ως έναν από τους
στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 107
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. διαπιστώνει την ανάγκη 
επιπρόσθετων χρηματοδοτήσεων για τη 
διενέργεια στοχευμένων μελετών στις πιο 
μειονεκτούσες περιφέρειες της Ε.Ε., 
προκειμένου να προσδιοριστούν και να 
εξειδικευτούν οι στρατηγικοί στόχοι και 
το είδος των παρεμβάσεων, που 
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση 
ευνοϊκών όρων ανάπτυξης βιώσιμων 
τοπικών οικονομιών, με ειδικούς στόχους 
τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων 
απασχόλησης και ολοκληρωμένες 
δράσεις για την προσέλκυση νέων 
πράσινων επιχειρήσεων καθώς και 
υποστήριξη των υφιστάμενων·

Or. el
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Τροπολογία 108
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. υπογραμμίζει ότι οι στοχευμένες 
επενδύσεις στον οικολογικό 
μετασχηματισμό των μειονεκτούντων 
περιφερειών της Ε.Ε. είναι ένα από τα πιο 
χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της περιφερειακής 
σύγκλισης και της εδαφικής συνοχής·

Or. el

Τροπολογία 109
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης και να καταστεί 
προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση·

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης·

Or. pl

Τροπολογία 110
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
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αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης και να καταστεί 
προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση·

αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης·

Or. es

Τροπολογία 111
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης και να καταστεί 
προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση·

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης·

Or. nl

Τροπολογία 112
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης και να καταστεί 
προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση·

22. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της 
αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει 
να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης·
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Or. en

Τροπολογία 113
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι η μετάβαση προς μια νέα
οικονομία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
ως πρόσχημα για την κατάργηση
διαφόρων μέτρων που προωθούν τις ίσες
ευκαιρίες, αλλά πρέπει αντίθετα να
θεωρηθεί ως μοναδική ευκαιρία
βελτίωσης της συμμετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας της ΕΕ, καθώς
αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη
διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, τη 
βέλτιστη ανάπτυξη του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

Or. sv

Τροπολογία 114
Pascale Gruny, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί τα κράτη μέλη να
ενσωματώσουν στη βασική κατάρτιση, 
στην εκπαίδευση και στη διά βίου 
μάθηση την έννοια της βιώσιμης 
οικονομίας·

Or. fr
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Τροπολογία 115
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

23. διαπιστώνει ότι η αύξηση της
βιωσιμότητας των οικονομικών 
δραστηριοτήτων ενδέχεται να επιφέρει
αλλαγές σε ολόκληρους βιομηχανικούς 
κλάδους, όπως είναι οι μονάδες 
παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με 
άνθρακα, εάν για παράδειγμα οι 
τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα αποδειχθούν ακατάλληλες για 
ευρεία χρήση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη
μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες
συνθήκες για έναν κοινωνικά δίκαιο
μετασχηματισμό που θα ελαχιστοποιούν
τους αρνητικούς κινδύνους της αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 116
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη· υπογραμμίζει 
ότι ο κοινωνικά δίκαιος 
μετασχηματισμός είναι βασικό στοιχείο 
της αειφόρου ανάπτυξης και προϋπόθεση 
για να στηρίξουν την αλλαγή οι άνθρωποι 
στην Ευρώπη·

Or. de
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Τροπολογία 117
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη· διαπιστώνει 
ότι τα κοινωνικά πρότυπα μιας δίκαιης 
μετάβασης πρέπει να περιλαμβάνουν 
πρότυπα που θα αφορούν τις 
μισθολογικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 118
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν προσπάθειες για έναν 
κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό που θα 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

Or. nl

Τροπολογία 119
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

23. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να μεριμνήσουν ώστε να αποφευχθούν οι 
κοινωνικές θυσίες κατά τη μετάβαση 
προς μια βιώσιμη οικονομία και να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για 
έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό 
που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της 
αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και 
θα βελτιστοποιούν τα κέρδη·

Or. ro

Τροπολογία 120
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες που 
συνεπάγεται η απουσία διαχείρισης του 
μετασχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερες 
από τις προβλεπτικές επενδύσεις· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν 
από κοινού την ευθύνη μιας προληπτικής 
διαχείρισης του μετασχηματισμού·

24. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες που 
συνεπάγεται η απουσία διαχείρισης του 
μετασχηματισμού μπορεί να είναι πολύ 
μεγαλύτερες από τις προβλεπτικές 
επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να 
αντιμετωπίσουν από κοινού την ευθύνη 
μιας προληπτικής διαχείρισης του 
μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 121
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει την ανάγκη ένταξης 
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της βιώσιμης οικονομίας στο πλαίσιο της 
Εταιρικής και Κοινωνικής 
Περιβαλλοντικής Ευθύνης, καθώς επίσης 
και τη δυνατότητα προώθησης της 
κουλτούρας της βιώσιμης οικονομίας και 
ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης·

Or. el

Τροπολογία 122
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπενθυμίζει ότι η προαγωγή και η 
υποστήριξη συλλογικών συμφωνιών για 
την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αποφυγή της κατάστασης αργίας ή των 
απολύσεων, μαζί με την ενίσχυση της 
κοινωνικής ασφάλειας, των συστημάτων 
εισοδηματικής στήριξης και ενεργητικών 
πρωτοβουλιών τομεακής κατάρτισης, 
αποτελούν καίρια μέτρα πρόληψης·

25. υπενθυμίζει ότι η προαγωγή και η 
υποστήριξη συλλογικών συμφωνιών για 
την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αποφυγή της ανεργίας, μαζί με την 
ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας, των 
συστημάτων εισοδηματικής στήριξης και 
ενεργητικών πρωτοβουλιών τομεακής 
κατάρτισης, αποτελούν καίρια μέτρα 
πρόληψης·

Or. en

Τροπολογία 123
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υπενθυμίζει ότι η προαγωγή και η
υποστήριξη συλλογικών συμφωνιών για 
την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
αποφυγή της κατάστασης αργίας ή των 
απολύσεων, μαζί με την ενίσχυση της 

25. υπενθυμίζει ότι η δημιουργία των 
αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν 
στους εργαζόμενους να υποβληθούν σε 
περαιτέρω κατάρτιση και να 
προσαρμοστούν στις νέες πράσινες 
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κοινωνικής ασφάλειας, των συστημάτων 
εισοδηματικής στήριξης και ενεργητικών 
πρωτοβουλιών τομεακής κατάρτισης, 
αποτελούν καίρια μέτρα πρόληψης·

τεχνολογίες, ούτως ώστε να αποτραπούν 
απώλειες θέσεων εργασίας, και η
προαγωγή και η υποστήριξη συλλογικών
συμφωνιών για την πρόβλεψη της αλλαγής
και την αποφυγή της κατάστασης αργίας ή
των απολύσεων, μαζί με την ενίσχυση της
κοινωνικής ασφάλειας, των συστημάτων
εισοδηματικής στήριξης και ενεργητικών
πρωτοβουλιών τομεακής κατάρτισης, 
αποτελούν καίρια μέτρα πρόληψης·

Or. ro

Τροπολογία 124
Pascale Gruny, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
υποστηρίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την 
έρευνα σχετικά με τα επαγγέλματα του 
μέλλοντος, ούτως ώστε να αποφευχθούν
οι απολύσεις και να διατηρηθούν οι
θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 125
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
συμπεριλάβουν ουσιαστικά 
περιβαλλοντολογικά ζητήματα, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, σε κάθε 
επίπεδο διαβούλευσης, με έμφαση στις 
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κλαδικές διαπραγματεύσεις·

Or. el

Τροπολογία 126
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί την Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη 
και τους Κοινωνικούς εταίρους, να 
συμβάλλουν στην κατάρτιση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης - με έμφαση σε 
καταναλωτές και εργαζομένους, με σκοπό 
την προώθηση της κουλτούρας της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογικής 
συνείδησης·

Or. el

Τροπολογία 127
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. υπογραμμίζει την ανάγκη στενής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
διεθνών οργανισμών, και καλεί τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να λάβει 
δράση σχετικά με τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις των 
επενδύσεων και του εμπορίου·

Or. el
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Τροπολογία 128
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη 
συμμετοχή «πράσινων εκπροσώπων» των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στις 
επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συμμετέχουν 
ενεργά στο να γίνουν πιο «πράσινοι» οι 
χώροι εργασίας τους, οι επιχειρήσεις και οι 
βιομηχανίες όπου εργάζονται·

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη 
συμμετοχή «πράσινων εκπροσώπων» των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίοι 
θα συμμετέχουν ενεργά στο να γίνουν πιο 
«πράσινοι» οι χώροι εργασίας τους, οι 
επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες όπου 
εργάζονται·

Or. nl

Τροπολογία 129
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη 
συμμετοχή «πράσινων εκπροσώπων» των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στις 
επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συμμετέχουν 
ενεργά στο να γίνουν πιο «πράσινοι» οι 
χώροι εργασίας τους, οι επιχειρήσεις και οι
βιομηχανίες όπου εργάζονται·

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί 
από τις επιχειρήσις να υποδεχθούν θετικά
τις προτάσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που έχουν ως στόχο να 
«κάνουν πιο πράσινους» τους χώρους
εργασίας τους, τις επιχειρήσεις και τις
βιομηχανίες όπου εργάζονται·

Or. es
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Τροπολογία 130
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη
συμμετοχή «πράσινων εκπροσώπων» των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στις 
επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συμμετέχουν 
ενεργά στο να γίνουν πιο «πράσινοι» οι 
χώροι εργασίας τους, οι επιχειρήσεις και οι 
βιομηχανίες όπου εργάζονται·

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 
συμμετοχή και ρόλο εταίρου στη 
διαδικασία· ζητεί την ενεργό συμμετοχή 
όλων των κοινωνικών εταίρων για να 
καταστούν πιο βιώσιμοι οι χώροι εργασίας 
τους, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες 
όπου εργάζονται·

Or. en

Τροπολογία 131
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη 
συμμετοχή «πράσινων εκπροσώπων» των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στις 
επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συμμετέχουν 
ενεργά στο να γίνουν πιο «πράσινοι» οι 
χώροι εργασίας τους, οι επιχειρήσεις και 
οι βιομηχανίες όπου εργάζονται·

26. υπογραμμίζει ότι, για να είναι η 
μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμμετοχή 
και ρόλο εταίρου στη διαδικασία·

Or. pl
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Τροπολογία 132
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με 
συγκροτημένο τρόπο με τους 
περιβαλλοντικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη 
διαχείριση της μετάβασης·

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με 
συγκροτημένο τρόπο με τους 
περιβαλλοντικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη 
διαχείριση της μετάβασης· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τον κοινωνικό 
διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις και τους πολίτες 
προτάσσοντας επίσης και την 
περιβαλλοντική προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 133
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με 
συγκροτημένο τρόπο με τους 
περιβαλλοντικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη 
διαχείριση της μετάβασης·

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με 
τους περιβαλλοντικούς φορείς και 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΚΟ, για τη διαχείριση της 
μετάβασης προς περισσότερο βιώσιμους 
τρόπους παραγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 134
Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με 
συγκροτημένο τρόπο με τους 
περιβαλλοντικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη 
διαχείριση της μετάβασης·

27. καλεί τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αξιοποιήσουν με 
συγκροτημένο τρόπο τις συμβουλές των 
περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων για τη 
διαχείριση της μετάβασης·

Or. nl

Τροπολογία 135
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. να ξεκινήσει η ΕΕ ένα συστηματικό 
διάλογο, με τη συνδρομή των κοινωνικών 
εταίρων, στο πλαίσιο των εξωτερικών της 
σχέσεων, για ανάλογη προσέγγιση της 
αειφόρου ανάπτυξης και σε άλλα μέρη 
του κόσμου, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανάπτυξης και να μην υπονομεύεται 
η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Η 
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού 
στους πράσινους τομείς της παραγωγικής 
δραστηριότητα θα λειτουργήσει 
ευεργετικά στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης του πλέγματος προστασίας και 
την αναβάθμιση των όρων εργασίας των 
«πράσινων» εργαζομένων·

Or. el



AM\817312EL.doc 71/71 PE442.803v01-00

EL

Τροπολογία 136
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. καλεί την Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη 
και τους κοινωνικούς εταίρους να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται με 
αποτελεσματικότητα οι δυσμενείς 
συνέπειες των αναδιαρθρώσεων τόσο 
στην τοπική οικονομία όσο και στην 
απασχόληση. Υπογραμμίζει την ανάγκη 
διάδοσης προσανατολισμών σχετικά με 
τη διαχείριση της αλλαγής και των 
κοινωνικών συνεπειών της·

Or. el


