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Τροπολογία 1
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων
των μορφών διακρίσεως κατά των 
γυναικών (CEDAW) που εγκρίθηκε το
1979,

Or. en

Τροπολογία 2
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
του 1948, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου 
κατά την παγκόσμια διάσκεψη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα το 1993, και 
ειδικότερα τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26 
και 29 αυτής,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
του 1948, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου 
κατά την παγκόσμια διάσκεψη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα το 1993, και 
ειδικότερα τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26,
27 και 29 αυτής,

Or. en

Τροπολογία 3
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
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αριθ. 26 και 131 σχετικά με τον καθορισμό 
ελάχιστων αμοιβών,

αριθ. 26 και 131 σχετικά με τον καθορισμό 
ελάχιστων αμοιβών και αριθ. 29 και 105 
σχετικά με την κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 4
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με 
τίτλο "Παγκόσμια συμμαχία κατά της
αναγκαστικής εργασίας. Παγκόσμια 
έκθεση βάσει της συνέχειας που δόθηκε
στη Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις 
θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα 
στην εργασία. Έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή, 2005",

Or. en

Τροπολογία 5
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 34, 35 και 36 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που ορίζουν συγκεκριμένα το δικαίωμα
κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής
βοήθειας, υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου και πρόσβαση στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος1,
1 ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1.
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Or. en

Τροπολογία 6
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων (A6-0364/2008),

Or. en

Τροπολογία 7
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την 
ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 
COM(2008)0639 της Επιτροπής της 3ης 
Οκτωβρίου 2008 και το ψήφισμά του της 
6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την 
ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 8
Frédéric Daerden, Kathleen Van Brempt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
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Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για
την ενεργητική ένταξη των 
αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας 
ατόμων,

Or. fr

Τροπολογία 9
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την 
ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων 
από την αγορά εργασίας ατόμων·

Or. it

Τροπολογία 10
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γραπτή του δήλωση 
αριθ. 0111/2007 της 22ας Απριλίου 2008 
σχετικά με την εξάλειψη του 
προβλήματος των αστέγων που ζουν στο 
δρόμο,

Or. en

Τροπολογία 11
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2010 για 
απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 12
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια
και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν 
παραβιάσεις της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι 
κεντρικός στόχος των συστημάτων
ενίσχυσης του εισοδήματος πρέπει να 
είναι η έξοδος των ανθρώπων από τη 
φτώχεια και η παροχή σε αυτούς του 
δικαιώματος να ζουν με αξιοπρέπεια,

Or. en

Τροπολογία 13
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλες τις 
δηλώσεις σχετικά με τη μείωση της 
φτώχειας, επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές 
ανισότητες και το 17% του πληθυσμού 
(δηλαδή περίπου 85 εκατομμύρια άτομα), 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη
γενικότερη οικονομική ευημερία και όλες 
τις δηλώσεις σχετικά με τη μείωση της 
φτώχειας, επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές 
ανισότητες και το 17% του πληθυσμού 
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στα τέλη του 2008, ζούσε κάτω από το
όριο της φτώχειας, ακόμη και μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις), ενώ το 2005 το 
ποσοστό αυτό ήταν 16% και το 2000 ήταν 
15% στην ΕΕ των 15,

(δηλαδή περίπου 85 εκατομμύρια άτομα), 
στα τέλη του 2008, ζούσε κάτω από το 
όριο της φτώχειας, ακόμη και μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις), ενώ το 2005 το 
ποσοστό αυτό ήταν 16% και το 2000 ήταν 
15% στην ΕΕ των 15,

Or. en

Τροπολογία 14
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλες τις 
δηλώσεις σχετικά με τη μείωση της 
φτώχειας, επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές 
ανισότητες και το 17% του πληθυσμού 
(δηλαδή περίπου 85 εκατομμύρια άτομα), 
στα τέλη του 2008, ζούσε κάτω από το 
όριο της φτώχειας, ακόμη και μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις, ενώ το 2005 το 
ποσοστό αυτό ήταν 16% και το 2000 ήταν 
15% στην ΕΕ των 15,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλες τις 
δηλώσεις σχετικά με τη μείωση της 
φτώχειας, επιδεινώθηκαν οι κοινωνικές 
ανισότητες και το 17% του πληθυσμού 
(δηλαδή περίπου 85 εκατομμύρια άτομα), 
στα τέλη του 2008, ζούσε κάτω από το 
όριο της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις), ενώ το 2005 το ποσοστό 
αυτό ήταν 16% και το 2000 ήταν 15% 
στην ΕΕ των 15,

Or. en

Τροπολογία 15
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
και η απασχόληση από μόνες τους δεν 
έχουν κατορθώσει να μειώσουν τη 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές μεταβιβάσεις μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
μείωση της φτώχειας και να δράσουν ως 
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αυτόματοι σταθεροποιητές κατά τη 
διάρκεια της κρίσης – μειώνοντας τον 
κίνδυνο φτώχειας κατά 38% (στοιχεία
του 2008), αν και ο βαθμός στον οποίο 
συμβαίνει αυτό διαφέρει σημαντικά
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς το 
αποτέλεσμα μείωσης της φτώχειας
κυμαίνεται από 50% ή και περισσότερο 
σε ορισμένες χώρες έως 17% ή λιγότερο 
σε άλλες, υποδηλώνοντας διαφορές ως 
προς το μέγεθος των δαπανών, από 12% 
έως 30% του ΑΕγχΠ, και ως προς την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας,

Or. en

Τροπολογία 16
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο για τα 
παιδιά και τους νέους ηλικίας μέχρι 17 
ετών από ό,τι για το σύνολο του 
πληθυσμού, φθάνοντας, το 2008, το 20% 
στην ΕΕ των 27, με τα υψηλότερα 
ποσοστά να καταγράφονται στη Ρουμανία 
(33%), στη Βουλγαρία (26%), στην Ιταλία 
και στη Λετονία (25%), στην Ισπανία 
(24%), στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, 
στη Λιθουανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(23% έκαστη) και στην Πολωνία (22%),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο για τα 
παιδιά και τους νέους ηλικίας μέχρι 17 
ετών από ό,τι για το σύνολο του 
πληθυσμού, φθάνοντας, το 2008, το 20%
στην ΕΕ των 27, με το υψηλότερο 
ποσοστό να ανέρχεται σε 33%, 

Or. en
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Τροπολογία 17
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι 
εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας 
από τον γενικό πληθυσμό, φθάνοντας το 
2008 περίπου το 19% του πληθυσμού 
ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ των 27,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι 
εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας 
από τον γενικό πληθυσμό, φθάνοντας το 
2008 περίπου το 19% του πληθυσμού 
ηλικίας 65 ετών και άνω στην ΕΕ των 27, 
ενώ το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό
ανερχόταν σε 19% και το 2000 σε 17%,

Or. en

Τροπολογία 18
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάπλωση
της επισφαλούς εργασίας και των
χαμηλών μισθών οδηγεί σε αύξηση του 
ποσοστού των εργαζομένων που 
απειλούνται με τον κίνδυνο της φτώχειας· 
ότι είναι της τάξεως του 8% το μέσο 
ποσοστό του πληθυσμού που ενώ είχε 
εργασία βρέθηκε υπό την απειλή της 
φτώχειας στην ΕΕ των 27, το 2008, με τα 
υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται 
στη Ρουμανία (17%), στην Ελλάδα (14%), 
στην Πολωνία και στην Πορτογαλία (12% 
έκαστη), στην Ισπανία και στη Λετονία 
(11% έκαστη), 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά 
υψηλά επίπεδα επισφαλούς εργασίας και 
χαμηλών μισθών σε ορισμένους κλάδους
οδηγούν σε υψηλά επίπεδα στασιμότητας
του ποσοστού των εργαζομένων που 
απειλούνται με τον κίνδυνο της φτώχειας· 
ότι είναι της τάξεως του 8% το μέσο 
ποσοστό του πληθυσμού που ενώ είχε 
εργασία βρέθηκε υπό την απειλή της 
φτώχειας στην ΕΕ των 27, το 2008, ενώ το 
2005 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 8% και 
το 2000 ήταν 7% για την ΕΕ των 15,

Or. en
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Τροπολογία 19
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 
σύσταση 92/441/ΕΟΚ της 
24ης Ιουνίου 1992, το Συμβούλιο συνιστά 
στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το 
βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να 
διαθέτει κοινωνική ασφάλιση και 
επαρκείς πόρους για να ζει αξιοπρεπώς· 
ότι, στη σύσταση 92/442/ΕΟΚ της 
27ης Ιουλίου 1992, το Συμβούλιο συνιστά 
στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν επαρκές
επίπεδο πόρων· ότι, στα συμπεράσματα 
της 17ης Δεκεμβρίου 1999, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης ως έναν από τους στόχους
για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση 
της κοινωνικής προστασίας·

Or. it

Τροπολογία 20
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο φτώχειας είναι γυναίκες, λόγω της 
ανεργίας, της επισφαλούς και ανεπαρκώς 
αμειβόμενης εργασίας, των μισθολογικών 
διακρίσεων και των χαμηλότερων 
επιδομάτων και συντάξεων, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο φτώχειας, λόγω της ανεργίας, της 
επισφαλούς και ανεπαρκώς αμειβόμενης 
εργασίας, των μισθολογικών διακρίσεων 
και των χαμηλότερων επιδομάτων και 
συντάξεων,

Or. en



PE441.188v02-00 12/107 AM\817360EL.doc

EL

Τροπολογία 21
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο φτώχειας είναι γυναίκες, λόγω της 
ανεργίας, της επισφαλούς και ανεπαρκώς 
αμειβόμενης εργασίας, των μισθολογικών 
διακρίσεων και των χαμηλότερων 
επιδομάτων και συντάξεων, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο φτώχειας είναι γυναίκες, λόγω της 
ανεργίας, του μη επιμερισμού των
ευθυνών παροχής φροντίδας, της 
επισφαλούς και ανεπαρκώς αμειβόμενης 
εργασίας, των μισθολογικών διακρίσεων 
και των χαμηλότερων επιδομάτων και 
συντάξεων,

Or. en

Τροπολογία 22
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν επίσημα στοιχεία της ΕΕ 
σχετικά με καταστάσεις ακραίας
φτώχειας, όπως είναι η περίπτωση των 
αστέγων, και ως εκ τούτου καθίσταται 
δύσκολη η παρακολούθηση των
πρόσφατων τάσεων,

Or. en

Τροπολογία 23
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος 
ακραίας φτώχειας είναι μεγαλύτερος για 
τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή 
εμμένουσα τάση προς την εκθήλυνση της 
φτώχειας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες 
καταδεικνύει ότι το ισχύον πλαίσιο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
το ευρύ πεδίο κοινωνικών και
οικονομικών πολιτικών, καθώς και 
πολιτικών απασχόλησης στην Ένωση δεν
έχουν σχεδιαστεί για να εκπληρώνουν τις 
ανάγκες των γυναικών ή να καλύπτουν
τις διαφορές στην εργασία των γυναικών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
μεταξύ των γυναικών και ο κοινωνικός 
τους αποκλεισμός στην Ευρώπη απαιτεί 
συγκεκριμένες, πολλαπλές και ειδικές
πολιτικές παρεμβάσεις για κάθε φύλο,

Or. en

Τροπολογία 24
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος 
ακραίας φτώχειας είναι μεγαλύτερος για 
τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, 
μεγάλης κυρίως ηλικίας, διότι τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
βασίζονται συχνά στην αρχή της 
συνεχούς μισθωτής απασχόλησης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
εξατομικευμένο δικαίωμα ενός ελάχιστου
εισοδήματος που αποτρέπει τον κίνδυνο 
φτώχειας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από 
εισφορές που σχετίζονται με την 
απασχόληση,
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Τροπολογία 25
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
των νέων έχει ανέλθει σε πρωτοφανή 
επίπεδα, φτάνοντας το 21,4% στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και κυμαίνεται από
7,6% στις Κάτω Χώρες έως 44,5% στην 
Ισπανία και 43,8% στη Λετονία, και ότι οι 
περίοδοι μαθητείας και άσκησης που 
παρέχονται στους νέους είναι συχνά μη 
αμειβόμενες ή ανεπαρκώς αμειβόμενες,

Or. en

Τροπολογία 26
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
οδήγησε σε συρρίκνωση της προσφοράς 
θέσεων εργασίας, με τις εκτιμήσεις να 
κάνουν λόγο για περισσότερες από 5 
εκατομμύρια απολεσθείσες θέσεις 
εργασίας από τον Σεπτέμβριο του 2008,
και για αύξηση της ανασφάλειας,

Or. en
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Τροπολογία 27
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την 
ευαισθητοποίηση για τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια δίκαιη
ανακατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου και προϋποθέτει μέτρα που να 
διασφαλίζουν αποτελεσματική οικονομική 
και κοινωνική συνοχή, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την 
ευαισθητοποίηση για τη φτώχεια και τον 
συνδεόμενο με αυτήν κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια 
δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου και 
προϋποθέτει μέτρα που να διασφαλίζουν 
αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, 

Or. de

Τροπολογία 28
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την 
ευαισθητοποίηση για τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια δίκαιη 
ανακατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου και προϋποθέτει μέτρα που να 
διασφαλίζουν αποτελεσματική οικονομική 
και κοινωνική συνοχή,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την 
ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της
πολιτικής ανταπόκρισης στον κοινωνικό 
αποκλεισμό, να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, να διασφαλίσει ένα επαρκές 
εισόδημα, πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες και υποστηρικτικές 
προσεγγίσεις στην αξιοπρεπή εργασία, 
και απαιτεί μια δίκαιη ανακατανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου και 
προϋποθέτει μέτρα που να διασφαλίζουν 
αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, 

Or. en
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Τροπολογία 29
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την
ευαισθητοποίηση για τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια δίκαιη 
ανακατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου και προϋποθέτει μέτρα που να 
διασφαλίζουν αποτελεσματική 
οικονομική και κοινωνική συνοχή,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να οδηγήσει στην ευαισθητοποίηση 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό και να 
προωθήσει τα μέσα και τις πολιτικές που 
θα χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, 

Or. en

Τροπολογία 30
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την 
ευαισθητοποίηση για τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια δίκαιη 
ανακατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου και προϋποθέτει μέτρα που να 
διασφαλίζουν αποτελεσματική οικονομική 
και κοινωνική συνοχή,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
πρέπει να επηρεάσει σημαντικά την 
ευαισθητοποίηση για τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προωθήσει την ενεργό 
ένταξη, γεγονός που απαιτεί μια δίκαιη 
ανακατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου και προϋποθέτει μέτρα που να 
διασφαλίζουν αποτελεσματική οικονομική 
και κοινωνική συνοχή, και ότι το ελάχιστο 
εισόδημα μπορεί να παράσχει ένα 
κατάλληλο δίχτυ ασφαλείας για τα
περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα
που έρχονται αντιμέτωπα με τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
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Τροπολογία 31
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να
αξιολογηθεί σωστά το οικονομικό και το 
χρηματοπιστωτικό κλίμα στην ΕΕ των 27 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα κατώτατο όριο 
ελάχιστου εισοδήματος, το οποίο θα 
βοηθήσει στην άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου προωθώντας παράλληλα την 
ανταγωνιστική νοοτροπία,

Or. en

Τροπολογία 32
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ανάγκη 
ενσωμάτωσης μέτρων και μέσων για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
ευρωπαϊκές πολιτικές, θεσπίζοντας 
κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη 
μέλη με σκοπό να συμπεριληφθούν στις 
εθνικές πολιτικές, διασφαλίζοντας την 
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, ένα 
δίκαιο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, 
συνθήκες εργασίας και δικαιώματα που 
θα επιτρέπουν τις δίκαιες αμοιβές και θα 
προάγουν τις ανταγωνιστικές αγορές,
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σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν 
με αξιοπρέπεια, 

Or. en

Τροπολογία 33
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, 
άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλοι), 
συμπεριλαμβανομένων, επίσης, των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, των 
μεταναστών, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι μετανάστες χωρίς 
επίσημα έγγραφα, των εθνοτικών 
μειονοτήτων όπως οι Ρομ, των 
πολυμελών ή των μονογονεϊκών 
οικογενειών, των ασθενών με χρόνιες
παθήσεις και των αστέγων, καθώς και την 
ανάγκη ενσωμάτωσης της πρόληψης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού σε άλλες πολιτικές, με τη 
διασφάλιση ποιοτικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, πρόσβασης όλων σε 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, σε 
ποιοτικές θέσεις εργασίας και την εργασία 
με δικαιώματα, καθώς και σε ένα εισόδημα 
που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια,

Or. en
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Τροπολογία 34
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων,
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υποδομές 
και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, σε 
ποιοτικές θέσεις εργασίας και την εργασία 
με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα που να 
αποτρέπει τη φτώχεια και να επιτρέπει 
την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική 
συμμετοχή των ατόμων και μια ζωή με 
αξιοπρέπεια, 

Or. en

Τροπολογία 35
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
πληθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερες 
ανάγκες (παιδιά, γυναίκες και 
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ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια, 

ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων σε προσβάσιμες
δημόσιες υπηρεσίες, σε ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και την εργασία με δικαιώματα, 
καθώς και σε ένα εισόδημα που να τους 
επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια, 

Or. hu

Τροπολογία 36
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των μειονοτήτων, ιδίως 
των Ρομ, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια, 

Or. en
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Τροπολογία 37
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την ύπαρξη 
ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων (παιδιά, γυναίκες και 
ηλικιωμένοι), συμπεριλαμβανομένων, 
επίσης, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
των μεταναστών, των πολυμελών ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ασθενών 
με χρόνιες παθήσεις και των αστέγων, 
καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του αποκλεισμού σε άλλες 
πολιτικές, με τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και την 
εργασία με δικαιώματα, καθώς και σε ένα 
εισόδημα που να τους επιτρέπει να ζουν με 
αξιοπρέπεια, 

Or. en

Τροπολογία 38
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεράστια 
επίπεδα φτώχειας δεν επηρεάζουν μόνο 
την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της 
Ευρώπης, αλλά και την οικονομία μας, 
αφού ο αποκλεισμός μεγάλων τμημάτων 
της κοινωνίας μας σε μόνιμη βάση 
αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα 
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της οικονομίας μας και αυξάνει την πίεση 
προς τα νοικοκυριά μας,

Or. en

Τροπολογία 39
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, ιδίως 
στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020", δίνοντας προτεραιότητα στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή και στην 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται 
μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, 

Or. en

Τροπολογία 40
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται 
μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών, περιφερειακών και 
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πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, 

περιβαλλοντικών πολιτικών και των 
πολιτικών απασχόλησης, καθώς και τη 
δίκαιη ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, 

Or. en

Τροπολογία 41
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και μια δικαιότερη
ανακατανομή του πλούτου,

Or. de

Τροπολογία 42
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
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κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος,

κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, και ως εκ τούτου προκύπτει 
η ανάγκη εκπόνησης κοινωνικών μελετών 
αντικτύπου για όλες τις αποφάσεις, 
καθώς και εφαρμογής της οριζόντιας
κοινωνικής ρήτρας της Συνθήκης της 
Λισαβόνας,

Or. fr

Τροπολογία 43
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
εδραίωσης ενός ευρύτερου στόχου, 
δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, γεγονός που συνεπάγεται μια 
ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και τη δίκαιη 
ανακατανομή του πλούτου και του 
εισοδήματος, λαμβάνοντας υποψη τις 
δραματικές αλλαγές στα ποσοστά 
εξάρτησης,

Or. hu

Τροπολογία 44
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί 
θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η δράση της οποίας αποβλέπει 
στην προώθηση της πλήρους 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
προόδου, στην καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, καθώς και στην προαγωγή
της δικαιοσύνης και της κοινωνικής 
προστασίας,

Or. it

Τροπολογία 45
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος 
στόχος στο πλαίσιο καταπολέμησης της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να είναι η δημιουργία 
θέσεων εργασίας, παρέχοντας τη 
δυνατότητα δίκαιου εισοδήματος για 
αξιοπρεπή εργασία,

Or. en

Τροπολογία 46
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης 
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και της καλύτερης χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξη 
της κοινωνικής ένταξης και για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας,

και της καλύτερης χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξη 
της κοινωνικής ένταξης και για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και εργασίας με δικαιώματα,

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει και εδώ να διατηρηθεί η διατύπωση (που περιλαμβάνει και τους δύο όρους
"ποιοτικές θέσεις εργασίας", "εργασία με δικαιώματα") της αιτιολογικής σκέψης Ι. Η έμφαση 
στα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει αναγκαστικά να συμβαδίζει με ποιοτικές θέσεις 
εργασίας.

Τροπολογία 47
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης 
και της καλύτερης χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξη 
της κοινωνικής ένταξης και για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης 
και της καλύτερης χρήσης των 
διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξη 
της κοινωνικής ένταξης και για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
χωρίς φραγμούς,

Or. hu

Τροπολογία 48
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης 
και της καλύτερης χρήσης των 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
διασφάλισης της εφαρμογής, της αύξησης 
και της καλύτερης χρήσης των 
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διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξη 
της κοινωνικής ένταξης και για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

διαρθρωτικών ταμείων για την πρόληψη 
της φτώχειας, την επίτευξη της 
κοινωνικής ένταξης και για τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

Or. en

Τροπολογία 49
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής 
συνοχής που είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξη με στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής ένταξης, γεγονός που επίσης
σημαίνει βελτίωση του επιπέδου 
κατάρτισης των ατόμων που έχουν 
αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής 
συνοχής που είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξη με στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής ένταξης, γεγονός που σημαίνει 
βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων και 
εκπαίδευσης για αυτούς που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού από 
την αγορά εργασίας εξαιτίας των 
ανταγωνιστικών πιέσεων της αγοράς και 
επίσης διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την 
είσοδο και την έξοδο από την αγορά 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 50
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής 
συνοχής που είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξη με στόχο τη διασφάλιση της 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής 
συνοχής που είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξη με στόχο τη διασφάλιση της 
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κοινωνικής ένταξης, γεγονός που επίσης
σημαίνει βελτίωση του επιπέδου 
κατάρτισης των ατόμων που έχουν 
αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

κοινωνικής ένταξης, γεγονός που σημαίνει 
εγγυημένο ελάχιστο ατομικό εισόδημα το 
οποίο θα αποτρέπει τη φτώχεια, βελτίωση 
του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των ατόμων που έχουν αποκλειστεί από 
την αγορά εργασίας και διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, 

Or. en

Τροπολογία 51
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής 
συνοχής που είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξη με στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής ένταξης, γεγονός που επίσης 
σημαίνει βελτίωση του επιπέδου 
κατάρτισης των ατόμων που έχουν 
αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τη 
διασφάλιση του επιπέδου κοινωνικής 
συνοχής που είναι αναγκαίο για την 
ανάπτυξη με στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής ένταξης και την άμβλυνση των 
κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής 
κρίσης, γεγονός που επίσης σημαίνει 
βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης των 
ατόμων που έχουν αποκλειστεί από την 
αγορά εργασίας και διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, 

Or. fr

Τροπολογία 52
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή 
και η ενίσχυση των συστημάτων 
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ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί έναν
σημαντικό και αποτελεσματικό τρόπο 
καταπολέμησης της φτώχειας 
υποστηρίζοντας την κοινωνική ένταξη 
και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
και επιτρέποντας στους ανθρώπους να 
ζουν αξιοπρεπώς,

Or. en

Τροπολογία 53
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα στα 
πέντε άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών 
στην ΕΕ είναι άνεργο, ενώ οι εργαζόμενοι 
ηλικίας άνω των 55 ετών είναι οι 
ευρωπαίοι πολίτες που πλήττονται 
περισσότερο από την ανεργία και αυτοί
που πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
ιδιαίτερο και σοβαρό πρόβλημα των
ολοένα και λιγότερων πιθανοτήτων να 
βρουν μια θέση εργασίας όσο 
μεγαλώνουν,

Or. ro

Τροπολογία 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος 
αποτελούν σημαντικό εργαλείο το οποίο
παρέχει ασφάλεια στα άτομα που 
οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 
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του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
ανεργίας και το οποίο υποστηρίζει την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ 
παράλληλα τα εν λόγω συστήματα
ελάχιστου εισοδήματος διαδραματίζουν 
ανάλογο ρόλο στην αναδιανομή του 
πλούτου και τη διασφάλιση της 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και, ιδίως σε περιόδους
κρίσης, αντικυκλικό ρόλο, παρέχοντας 
επιπλέον πόρους με σκοπό την ενίσχυση 
της ζήτησης και της κατανάλωσης στην 
εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία 55
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. έχοντας υπόψη τις οδυνηρές
κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης, η οποία οδήγησε πάνω από 6
εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες εκτός
εργασίας την τελευταία διετία,

Or. ro

Τροπολογία 56
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
και τις επιπτώσεις της στην αύξηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με την άνοδο της ανεργίας 
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(από 6,7% στις αρχές του 2008 σε 9,5% 
στα τέλη του 2009) και τη μακροχρόνια 
ανεργία να πλήττει έναν στους τρεις 
ανέργους, μια κατάσταση που είναι 
χειρότερη σε χώρες με πιο ευάλωτες 
οικονομίες,

Or. pt

Τροπολογία 57
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη δέχονται πιέσεις από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή και από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, 
ώστε να μειώσουν, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, 
τα οποία έγιναν βαθύτερα εξαιτίας της 
κρίσης, και προβαίνουν σε περικοπές των
κοινωνικών, μεταξύ άλλων, δαπανών, 
γεγονός που αποδυναμώνει το κοινωνικό 
κράτος και επιδεινώνει τη φτώχεια,

Or. pt

Τροπολογία 58
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔγ. λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των 
κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, ως αποτέλεσμα, μεταξύ 
άλλων, της οικονομικής ανισότητας στην 
κατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου, των ανισοτήτων στην αγορά 
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εργασίας, της κοινωνικής ανασφάλειας, 
της άνισης πρόσβασης στις κοινωνικές 
υπηρεσίες του κράτους, όπως π.χ. η 
κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η 
εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και άλλες,

Or. pt

Τροπολογία 59
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔδ. λαμβάνοντας υπόψη την υλοποίηση 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
κοινωνική ένταξη, ιδίως των στόχων και 
του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
προγράμματος που εγκρίθηκε στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας, στις 
αρχές του 2000, με την εφαρμογή της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού και των 
κοινών στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν στο πλαίσιο των εθνικών 
σχεδίων δράσης,

Or. pt

Τροπολογία 60
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλοί άστεγοι στα περισσότερα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
διάφορους λόγους, γεγονός που απαιτεί τη 
λήψη ειδικών μέτρων με στόχο την 
κοινωνική τους ένταξη,
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Or. pt

Τροπολογία 61
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
εξαλείφουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, προωθώντας μια δίκαιη 
ανακατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου, δίνοντας έτσι νόημα και 
περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης συστημάτων ελάχιστου 
εισοδήματος για την πρόληψη της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 62
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
εξασφαλίζοντας επαρκές εισόδημα, 
δίνοντας επιπλέον νόημα και περιεχόμενο 
στο Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
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διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

επανεξετάσουν τις πολιτικές για τη 
διασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος·

Or. it

Τροπολογία 63
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, εξασφαλίζοντας
επιπλέον μια ισχυρή πολιτική κληρονομιά
στο Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
της ενεργούς προσπάθειας προώθησης 
συστημάτων επαρκούς εισοδήματος και 
κοινωνικής προστασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 64
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
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μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου, 
δίνοντας επιπλέον νόημα και περιεχόμενο 
στο Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 65
Pascale Gruny

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου, δίνοντας 
επιπλέον νόημα και περιεχόμενο στο 
Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας και στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
ενός ελάχιστου εισοδήματος σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, διερευνώντας
τα πεδία που θα επιτρέψουν την
επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
δίνοντας επιπλέον νόημα και περιεχόμενο 
στο Ευρωπαϊκό Έτος για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 66
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
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μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου, δίνοντας 
επιπλέον νόημα και περιεχόμενο στο 
Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας και στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
ενός ελάχιστου εισοδήματος σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνοντας 
πραγματικό νόημα και περιεχόμενο στο 
Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας και στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης 
ενός ελάχιστου εισοδήματος βάσει των
εθνικών κανόνων ή των συλλογικών
συμβάσεων·

Or. nl

Τροπολογία 67
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, σύμφωνα με τις διαφορετικές 
πρακτικές, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και την εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 68
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δηλαδή η καταπολέμηση της φτώχειας 
αρχίζει με τη δημιουργία "καλών"
θέσεων εργασίας -και κυρίως για τις 
μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά 
εργασίας. Όποιος εργάζεται υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, πρέπει 
να είναι σε θέση να καλύπτει τα έξοδα 
διαβίωσής του. Επομένως η πολιτική του 
κοινωνικού κράτους σημαίνει και μια 
ενεργός πολιτική της αγοράς εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 69
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 

1. επισημαίνει την ανάγκη λήψης 
συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να 
μειώνουν αποτελεσματικά τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας 
μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, δίνοντας επιπλέον νόημα 
και περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Έτος για 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και στην 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
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σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
σεβασμό στις εθνικές πρακτικές
συλλογικών διαπραγματεύσεων ή στη 
νομοθεσία των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 70
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
πρόσφατη οικονομική επιβράδυνση, η 
αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και η 
μείωση της προσφοράς εργασίας, 
εκθέτουν πολλούς ανθρώπους στον 
κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
ορισμένα κράτη μέλη, που πλήττονται 
από μακροχρόνια ανεργία ή αεργία·

Or. it

Τροπολογία 71
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί να υπάρξει πραγματική πρόοδος 
ως προς την επάρκεια των συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η έξοδος κάθε παιδιού, 
ενηλίκου και ηλικιωμένου ατόμου από τη 
φτώχεια και η παροχή του δικαιώματος
σε μιαν αξιοπρεπή ζωή·

Or. en
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Τροπολογία 72
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει τις διαφορές που 
υπάρχουν σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα και 
απασχόληση) μεταξύ των κοινωνικών 
ομάδων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας, 
καλεί δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν τις διαφορές αυτές υπόψη στο 
πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων τους, 
επισημαίνει ότι ο πλέον αποτελεσματικός 
τρόπος για τη μείωση της φτώχειας είναι 
να καταστεί η αγορά εργασίας
προσβάσιμη σε όλους·

Or. en

Τροπολογία 73
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα δια 
βίου εκπαίδευσης ως βασικό εργαλείο 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της 
ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, της 
πρόσβασης στη γνώση και την αγορά 
εργασίας. Είναι ανάγκη να δοθούν 
κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των ανέργων και όλων των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη δια 
βίου εκπαίδευση και να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι παράγοντες διαρροής 
από τις δομές της, καθώς η αναβάθμιση 
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των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η 
παροχή νέων μπορεί να λειτουργήσει είτε 
ως μέσο επιτάχυνσης της επανεισδοχής 
στην αγορά εργασίας, είτε ως μέσο
αύξησης της παραγωγικότητας και 
ανεύρεσης μιας καλύτερης ποιοτικά 
εργασία·

Or. el

Τροπολογία 74
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθεί 
δράση σε επίπεδο κρατών μελών για τη 
θέσπιση κατώτατου ορίου όσον αφορά το 
ελάχιστο εισόδημα, που θα βασίζεται σε 
σχετικούς δείκτες με σκοπό να 
διασφαλισθεί η κοινωνικοοικονομική 
συνοχή, να περιοριστεί ο κίνδυνος των 
άνισων επιπέδων αμοιβής για τις ίδιες 
δραστηριότητες, να μειωθεί ο κίνδυνος 
ύπαρξης φτωχού πληθυσμού σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να 
πραγματοποιούνται εντονότερες 
συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με αυτού του είδους τις ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 75
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι η απασχόληση 
πρέπει να θεωρείται ως το πιο 
αποτελεσματικό μέσο προστασίας από τη 
φτώχεια και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη 
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μέτρων που να ενθαρρύνουν την 
απασχόληση γυναικών, καθορίζοντας 
ποιοτικούς στόχους για τις 
προσφερόμενες θέσεις εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 76
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει την ανάγκη κατάρτισης 
ενός διαφανούς και δίκαιου φορολογικού 
συστήματος, όπου θα εναρμονίζονται 
απόλυτα οι φορολογικές επιβαρύνσεις με 
τη φοροδοτική ικανότητα και θα 
προβλέπονται ελαφρύνσεις για τις 
οικογένειες, τις ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με 
αναπηρία κ.λπ.) τα μεσαία και χαμηλά 
οικονομικά στρώματα, προκειμένου να 
μην αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας·

Or. el

Τροπολογία 77
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. επισημαίνει την ανάγκη ανάληψης 
δράσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των 
πολιτών - καταναλωτών έναντι των 
καταχρηστικών όρων αποπληρωμής 
δανείων και πιστωτικών καρτών, καθώς 
και τη θέσπιση όρων για την πρόσβαση 
στη δανειοληψία, με σκοπό την αποτροπή 
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των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που με 
αυτό τον τρόπο οδηγούνται στη φτώχεια 
και τoν κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. el

Τροπολογία 78
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς 
και των δημοσιονομικών και 
φορολογικών πολιτικών·

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 79
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην ανάγκη να 
διασφαλιστεί η ένταξη κοινωνικών 
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μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, 
γεγονός που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών·

στόχων στις πολιτικές και η βιωσιμότητα 
των μακροοικονομικών πολιτικών, που θα 
προωθούν την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, ως αναπόσπαστο μέρος των 
στρατηγικών για την έξοδο από την κρίση 
και στο πλαίσιο της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020". Αυτό συνεπάγεται τη 
διασφάλιση μιας εγκάρσιας κοινωνικής 
κατευθυντήριας γραμμής και μιας 
αποτελεσματικής εκτίμησης των 
κοινωνικών επιπτώσεων που θα 
διασφαλίσει ότι οι νομισματικές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
των πολιτικών ανταγωνισμού, της 
εσωτερικής αγοράς και των 
δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών, θα ενισχύουν και δεν θα 
εμποδίζουν την κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 80
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και
των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών·

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις ασθενέστερες 
ομάδες του πληθυσμού, ως αναπόσπαστο 
μέρος της στρατηγικής για την έξοδο από 
την κρίση και την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή, γεγονός που 
συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς,
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των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών καθώς και τη θέσπιση 
πολιτικών έμπρακτης στήριξης των 
κρατών που το έχουν περισσότερη 
ανάγκη, μέσω κατάλληλων μηχανισμών; 

Or. el

Τροπολογία 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών·

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή, γεγονός που συνεπάγεται την 
αλλαγή των προτεραιοτήτων και των 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
νομισματικών πολιτικών, του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των 
πολιτικών ανταγωνισμού, της εσωτερικής 
αγοράς και των δημοσιονομικών και 
φορολογικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 82
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
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αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς 
και των δημοσιονομικών και 
φορολογικών πολιτικών·

αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, που
συνεπάγεται τον επανακαθορισμό των 
νομισματικων προτεραιοτήτων και 
πολιτικών, όπως είναι οι πολιτικές
απασχόλησης και ανταγωνισμού, οι 
κοινωνικές και οι μακροοικονομικές 
πολιτικές, περιλαμβανομένου του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
και στη συνέχεια τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των εν λόγω μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 83
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών·

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών, και φορολογικών 
πολιτικών, καθώς και των πολιτικών ίσων 
ευκαιριών·

Or. hu
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Τροπολογία 84
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών·

2. τονίζει την πολυδιάστατη φύση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και εμμένει στην κοινωνική 
διάσταση και βιωσιμότητα των 
μακροοικονομικών πολιτικών ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για 
την έξοδο από την κρίση και την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, γεγονός 
που συνεπάγεται την αλλαγή των 
προτεραιοτήτων και των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών 
πολιτικών, του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, των πολιτικών 
ανταγωνισμού, της εσωτερικής αγοράς και 
των δημοσιονομικών και φορολογικών 
πολιτικών, με στόχο να διασφαλιστεί μια
σταθερή εξόδος από την κρίση, η 
επάνοδος στη δημοσιονομική εξυγίανση
και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
που χρειάζεται η οικονομία για να
επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. es

Τροπολογία 85
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή οδηγία 
πλαίσιο σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα
με σκοπό την εισαγωγή συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ. Μία 
τέτοια οδηγία πρέπει:
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- να ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος,
- να ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για το 
επίπεδο οικονομικών παροχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις που 
επικρατούν στα κράτη μέλη και δίνοντας
στα κράτη μέλη την ευχέρεια να 
αποφασίσουν εάν θα παράσχουν μόνο 
χρηματοδοτική αρωγή ή και ενίσχυση για 
τα έξοδα στέγασης, αγοράς τροφίμων, 
ρουχισμού και άλλων βασικών αγαθών,
- να καθιερώνει μεθόδους 
παρακολούθησης της εφαρμογής της 
οδηγίας και να εισαγάγει κίνητρα,
- να καθορίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, 
οι άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετάσχουν 
στη χάραξη ή στη μεταρρύθμιση των 
εθνικών συστημάτων ελάχιστου 
εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 86
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η δημιουργία θέσεων 
εργασίας πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Επιτροπή και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, ως ένα 
πρώτο βήμα για τη μείωση της φτώχειας·

Or. ro



PE441.188v02-00 48/107 AM\817360EL.doc

EL

Τροπολογία 87
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι τα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος πρέπει να ενσωματωθούν σε 
μια στρατηγική προσέγγιση με στόχο την 
κοινωνική ένταξη, που θα περιλαμβάνει 
τόσο γενικές πολιτικές όσο και 
στοχευμένα μέτρα – σχετικά με τη 
στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς 
και τις κοινωνικές υπηρεσίες– που θα 
βοηθούν τους ανθρώπους να εξέλθουν
από τη φτώχεια και να 
δραστηριοποιηθούν με σκοπό την 
κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· θεωρεί ότι ο 
πραγματικός στόχος των συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος δεν είναι απλά η 
παροχή βοήθειας αλλά κυρίως η στήριξη 
των δικαιούχων για τη μετάβασή τους
από καταστάσεις κοινωνικού 
αποκλεισμού στην ενεργό ζωή·

Or. en

Τροπολογία 88
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας της και 
να προτείνει μια οδηγία πλαίσιο που θα 
θεσπίζει την αρχή ενός επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρώπη, το 
οποίο θα καθορισθεί βάσει κοινών 
κριτηρίων για όλα τα κράτη μέλη, με 
σεβασμό στις εθνικές πρακτικές 
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συλλογικών διαπραγματεύσεων ή στη
νομοθεσία των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 89
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν
υπόψη τα εξαρτώμενα μέλη κατά τον 
καθορισμό του ύψους του ελάχιστου 
εισοδήματος, κυρίως τα παιδιά, με στόχο
να σπάσει ο φαύλος κύκλος της παιδικής 
φτώχειας· θεωρεί άλλωστε ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί ετήσια 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο της 
καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία 90
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εμμένει στην ανάγκη αλλαγής των 
πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται σε 
ορισμένες χώρες με στόχο την 
καταπολέμηση της κρίσης και 
υπογραμμίζει τη σημασία λήψης 
αποτελεσματικών μέτρων αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, της 
κινητικότητας, της πρόβλεψης των 
μεταβιβάσεων και της μείωσης της 
συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής χρηματοδότησης με 
στόχο τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων 
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απασχόλησης, την ενίσχυση των 
παραγωγικών τομέων και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και όχι τη 
δημιουργία νέων εξαρτήσεων ή την 
επιδείνωση του χρέους·

Or. pt

Τροπολογία 91
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι η θέσπιση συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ –που θα αποτελούνται από 
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα 
υποστηρίζουν τα άτομα που διαθέτουν 
ανεπαρκές εισόδημα με οικονομικές 
παροχές και διευκόλυνση της πρόσβασής 
τους στις υπηρεσίες– αποτελεί έναν από 
τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους 
καταπολέμησης της φτώχειας, εγγύησης 
ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου και 
προαγωγής της κοινωνικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 92
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. είναι της άποψης ότι τα συστήματα 
επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος πρέπει 
να οριστούν στο 60% τουλάχιστον του 
μέσου εισοδήματος του κάθε κράτους·
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Or. fr

Τροπολογία 93
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. καλεί το Συμβούλιο να τοποθετηθεί 
ξεκάθαρα, μέσω δήλωσης, υπέρ ενός 
επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος στην 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 94
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εμμένει στην ανάγκη αξιολόγησης των 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης, της 
εφαρμογής της ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού, της εκπλήρωσης των 
κοινών στόχων και των εθνικών σχεδίων 
δράσης ενόψει της αύξησης της 
φτώχειας, για μια πιο δεσμευτική δράση 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και για 
την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω 
πολιτικών που θα είναι πιο 
ολοκληρωμένες, πιο συνεκτικές και 
διαρθρωμένες με στόχο την εξάλειψη της 
απόλυτης φτώχειας και της παιδικής 
φτώχειας έως το 2015 και την ουσιαστική 
μείωση της σχετικής φτώχειας·

Or. pt
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Τροπολογία 95
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. επαναλαμβάνει ότι, αν και σημαντικά, 
τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος 
πρέπει να συνοδεύονται από μια 
συντονισμένη στρατηγική σε εθνικό 
επίπεδο και επίπεδο ΕΕ που θα 
επικεντρώνεται σε ευρείες δράσεις και 
συγκεκριμένα μέτρα, όπως π.χ. από
ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας 
για τις ομάδες εκείνες που απέχουν 
περισσότερο από την αγορά εργασίας, 
εκπαίδευση και κατάρτιση για τα άτομα 
με τις λιγότερες δεξιότητες, βασικό 
μισθό, κοινωνικές πολιτικές στέγασης και 
παροχή προσιτών, προσβάσιμων και 
υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 96
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. επισημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρξει
νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
το επαρκές ελάχιστο εισόδημα μπορεί να 
προωθηθεί μέσω της ενισχυμένης
συνεργασίας των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών ή/και μέσω κινήτρων, 
όπως π.χ. η εξάρτηση της χορήγησης 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων από
την ύπαρξη ή όχι ενός τέτοιου
εισοδήματος στο οικείο κράτος μέλος·

Or. fr
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Τροπολογία 97
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. είναι πεπεισμένο ότι εάν δεν προκύψει
συμφωνία εντός του Συμβουλίου σχετικά 
με την έγκριση μιας τέτοιας οδηγίας, 
πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας μιας ομάδας χωρών η οποία 
θα προχωρήσει στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 98
Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς και τις σαφείς δεσμεύσεις σε 
σχέση με τη διαμόρφωση των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, της ένταξης και των 
σαφών δεσμεύσεων σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
κοινωνικής προστασίας, εργασίας με 
δικαιώματα, δίκαιων αμοιβών, αξιοπρεπών 
συντάξεων και επαρκούς εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 99
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής
συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις 
σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

Or. en

Τροπολογία 100
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 



AM\817360EL.doc 55/107 PE441.188v02-00

EL

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
καλύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, στέγασης, 
κοινωνικής προστασίας, καθώς και της 
εργασίας με δικαιώματα, των δίκαιων 
αμοιβών, των αξιοπρεπών συντάξεων και 
επαρκούς εισοδήματος για όλους·

Or. es

Τροπολογία 101
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και 
τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας,
στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

Or. en
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Τροπολογία 102
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, παροχής στέγασης και 
ενέργειας, κοινωνικής προστασίας, καθώς 
και της εργασίας με δικαιώματα, και
αμοιβών, συντάξεων και συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος για όλους που θα 
εγγυώνται την απελευθέρωση από τη 
φτώχεια και θα διασφαλίζουν την 
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική 
ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 103
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
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πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και των ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει και εδώ να διατηρηθεί η διατύπωση (που περιλαμβάνει και τους δύο όρους 
"ποιοτικές θέσεις εργασίας", "εργασία με δικαιώματα") της αιτιολογικής σκέψης Ι. Η έμφαση 
στα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει αναγκαστικά να συμβαδίζει με ποιοτικές θέσεις 
εργασίας.

Τροπολογία 104
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων, χωρίς φυσικούς και 
επικοινωνιακούς φραγμούς, στις 
υπηρεσίες δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης, στέγασης, 
κοινωνικής προστασίας, καθώς και της 
ανεμπόδιστης εργασίας με δικαιώματα, 
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εισοδήματος για όλους· των δίκαιων αμοιβών, των αξιοπρεπών 
συντάξεων και επαρκούς εισοδήματος για 
όλους·

Or. hu

Τροπολογία 105
Pascale Gruny

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, ενός 
βασικού επιδόματος γήρατος που θα 
επιτρέπει στους συνταξιούχους οι οποίοι
εργάσθηκαν σε όλη τους τη ζωή να 
απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή σύνταξη,
και των αξιοπρεπών συντάξεων και 
επαρκούς εισοδήματος για όλους·

Or. fr

Τροπολογία 106
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους· μόνο έτσι μπορεί 
να πραγματωθεί για όλους τους 
ανθρώπους το δικαίωμα συμμετοχής
στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική 
ζωή·

Or. de

Τροπολογία 107
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
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κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους· σε αυτό το 
πλαίσιο, η πρόσβαση στην εκπαίδευση –
από την προσχολική εκπαίδευση έως την 
ολοκλήρωση των βασικών σπουδών-
πρέπει να είναι, εφόσον καθίσταται
δυνατόν, δωρεάν· 

Or. de

Τροπολογία 108
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς
ελάχιστου εισοδήματος για όλους με 
σεβασμό στις εθνικές πρακτικές 
συλλογικών διαπραγματεύσεων ή στη
νομοθεσία των κρατών μελών·
επισημαίνει εξάλλου ότι σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όσο 
περισσότερο επενδύουν τα κράτη μέλη 
στις διάφορες αυτές πολιτικές, τόσο 
λιγότερο θα είναι αναγκαίο ένα σύστημα 
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που θα βασίζεται στο ελάχιστο 
οικογενειακό εισόδημα·

Or. fr

Τροπολογία 109
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους· τα εν λόγω μέτρα 
θα πρέπει να θεσπίζονται με απόλυτο 
σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας 
των κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 110
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 3. εμμένει στην προώθηση της κοινωνικής 
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ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους·

ενσωμάτωσης και ένταξης, με στόχο τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις σαφείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο τη διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες δημόσιας 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, στέγασης, κοινωνικής 
προστασίας, καθώς και της εργασίας με 
δικαιώματα, των δίκαιων αμοιβών, των 
αξιοπρεπών συντάξεων και επαρκούς 
εισοδήματος για όλους σύμφωνα με τις 
διαφορετικές πρακτικές, τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και τις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 111
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εφιστά την προσοχή στις ανάγκες των 
νέων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες όσον αφορά την οικονομική 
και κοινωνική ένταξη, διατρέχοντας τον 
κίνδυνο να εγκαταλείψουν την 
εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα 
αποτελεί ειδικό στόχο, με ειδικές 
προτεραιότητες, μέσω μέτρων
συγκεκριμένης δράσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, της
υποστήριξης των κοινοτικών 
προγραμμάτων (LifeLongLearning, 
Erasmus, Mundus) και της ενθάρρυνσης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών·
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Or. it

Τροπολογία 112
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης 
καθώς επίσης και η περιορισμένη 
πρόσβαση στην ανώτερη και ανώτατη 
εκπαίδευση είναι βασικοί παράγοντες 
διαμόρφωσης ενός υψηλού ποσοστού 
μακροχρόνιας ανεργίας και αποτελούν 
πλήγμα στην κοινωνική συνοχή. 
Δεδομένου ότι στο κείμενο για τη 
Στρατηγική του 2020 η αντιμετώπιση 
των δύο συγκεκριμένων ζητημάτων 
περιλαμβάνεται στους πρωταρχικούς 
στόχους της Επιτροπής, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη βάση στην κατάρτιση 
συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών 
για την πρόσβαση των νέων στην 
εκπαίδευση μέσω παροχής υποτροφιών, 
επιδομάτων σπουδών, φοιτητικών 
δανείων και πρωτοβουλιών για την 
ενίσχυση της δυναμικής της σχολικής 
εκπαίδευσης·

Or. el

Τροπολογία 113
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει ότι η σοβαρή φτώχεια
που πλήττει τους μετανάστες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα αίτια: 
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αφενός, εξαιτίας της σημερινής 
οικονομικής κατάστασης δεν υπάρχουν 
αρκετές κατάλληλες θέσεις εργασίας, 
αφετέρου μεγάλο μέρος των μεταναστών 
παρουσιάζει μεγάλη έλλειψη 
εξειδίκευσης, γλωσσικών γνώσεων και 
βούλησης για ενσωμάτωση. Η 
μετανάστευση πρέπει να γίνει πιο 
στοχοθετημένη για να καταπολεμηθεί η 
φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θα 
πρέπει να απαγορευθεί η είσοδος σε 
μετανάστες χωρίς εξειδίκευση που έχουν 
μικρότερες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας, ούτως ώστε η ανεργία, η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
να καταπολεμούνται αμέσως μόλις 
εμφανιστούν·

Or. de

Τροπολογία 114
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να 
μελετήσει τις επιπτώσεις που θα έχει για
κάθε κράτος μέλος μια νομοθετική 
πρόταση από την πλευρά της σχετικά με 
τη θέσπιση ενός επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
συνιστά κυρίως η διαφορά ανάμεσα στο 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα και τον 
βασικό μισθό στα επιμέρους κράτη μέλη, 
καθώς και οι συνέπειες του στην είσοδο 
στην αγορά εργασίας να αποτελέσουν 
αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης·

Or. fr
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Τροπολογία 115
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί να παρέχεται ένα ελάχιστο 
εισόδημα υπό τη μορφή δικαιώματος, να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό και η 
είσπραξή του από όλους και το ελάχιστο 
εισόδημα να μην μπορεί να κατέλθει 
κάτω από το όριο της φτώχειας εφόσον
επιβάλλονται όροι στα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 116
Pascale Gruny

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει τη σημασία της θέσπισης
κανόνων σχετικά με το επίπεδο του 
επιδόματος ανεργίας που θα επιτρέπουν 
στους δικαιούχους να αποφύγουν τη 
φτώχεια, και της ενθάρρυνσης των 
κρατών μελών να λάβουν μέτρα που θα 
διευκολύνουν την επιστροφή στην αγορά 
εργασίας σε μη δημοφιλείς θέσεις 
εργασίας, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων 
την κινητικότητα στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 117
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι μια κατάλληλη 
φορολόγηση των πολύ υψηλών μισθών θα 
μπορούσε να συμβάλει στη 
χρηματοδότηση των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και ελάχιστου
εισοδήματος·

Or. fr

Τροπολογία 118
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι επενδύσεις στα 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος 
αποτελούν βασικό στοιχείο της πρόληψης
και της μείωσης της φτώχειας· τονίζει ότι 
ακόμα και σε περιόδους κρίσης, τα 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν 
πρέπει να θεωρούνται παράγοντας
κόστους αλλά ουσιαστικό στοιχείο για την 
καταπολέμηση της κρίσης· τονίζει ότι οι
πρώτες επενδύσεις για την καταπολέμηση 
της φτώχειας θα έχουν σημαντική 
απόδοση όσον αφορά τη μείωση του 
μακροχρόνιου κόστους για την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 119
Pascale Gruny

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επισημαίνει τον ρόλο της κοινωνικής 
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προστασίας, ιδίως υπό τη μορφή του
επιδόματος ασθενείας, των
οικογενειακών επιδομάτων, των
συντάξεων και των επιδομάτων
αναπηρίας, και καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον 
ευάλωτα μέλη της κοινωνίας
διασφαλίζοντάς τους ελάχιστα 
δικαιώματα, ακόμα και εάν είναι άνεργοι·

Or. fr

Τροπολογία 120
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει το θεμελιώδες δικαίωμα 
του ανθρώπου να διαθέτει επαρκείς 
πόρους και υπηρεσίες για να ζει με 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο πλαίσιο μιας 
σφαιρικής και συνεκτικής προσπάθειας 
προκειμένου για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού· στο πλαίσιο 
μιας ενεργούς στρατηγικής για την 
κοινωνική ενσωμάτωση, καλεί τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν εθνικές πολιτικές για 
την οικονομική και κοινωνική 
ενσωμάτωση των ατόμων·

Or. it

Τροπολογία 121
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό
φτωχών εργαζόμενων και την ανάγκη 
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αντιμετώπισης αυτής της νέας 
πρόκλησης μέσω του συνδυασμού 
διαφορετικών μέσων· ζητεί οι μισθοί να 
είναι πάντα πάνω από το όριο της 
φτώχειας· ζητεί οι εργαζόμενοι που για 
διάφορους λόγους παραμένουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας να λαμβάνουν 
ενισχύσεις χωρίς όρους και με απλές
διαδικασίες είσπραξης· επισημαίνει τις 
καλές εμπειρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες
με τον αρνητικό φόρο εισοδήματος
προκειμένου οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι
να υπερβούν το όριο της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 122
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι, τουλάχιστον, πρέπει να 
διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο και να τον 
καταστήσουμε αξιόπιστο με κατάλληλα 
μέτρα·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι πρέπει να προσθέσουμε σε αυτόν τον
ακριβή αριθμητικό στόχο έναν στόχο 
μείωσης της φτώχειας κατά τουλάχιστον
25% ανά κράτος μέλος, προκειμένου να 
παροτρύνουμε κάθε κράτος μέλος να 
συμβάλει στην επίτευξή του και να τον 
καταστήσουμε αξιόπιστο με κατάλληλα 
μέτρα·

Or. fr
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Τροπολογία 123
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· 
πιστεύουμε ότι, τουλάχιστον, πρέπει να 
διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο και να 
τον καταστήσουμε αξιόπιστο με 
κατάλληλα μέτρα·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· 
υπενθυμίζει ότι αυτός ο στόχος 
υπολείπεται των αρχικών φιλοδοξιών της 
στρατηγικής της Λισαβόνας (για την 
καταπολέμηση της φτώχειας), πιστεύει 
ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός πρέπει να εξαλειφθούν μέσω 
αξιόπιστων, συγκεκριμένων και 
δεσμευτικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 124
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι, τουλάχιστον, πρέπει να διπλασιάσουμε 
αυτόν τον στόχο και να τον καταστήσουμε 
αξιόπιστο με κατάλληλα μέτρα·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 
τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ατόμων 
αποτελεί έναν από τους πέντε στόχους για 
την ΕΕ· πιστεύουμε ότι, τουλάχιστον, 
πρέπει να διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο 
και να τον καταστήσουμε αξιόπιστο με 
κατάλληλα μέτρα, ιδίως όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών που 
στοχεύουν αυτούς που έχουν ανάγκη·

Or. hu
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Τροπολογία 125
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι, τουλάχιστον, πρέπει να 
διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο και να τον 
καταστήσουμε αξιόπιστο με κατάλληλα 
μέτρα·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι πρέπει να καταστήσουμε αυτόν τον 
στόχο αξιόπιστο με κατάλληλα μέτρα·

Or. it

Τροπολογία 126
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι, τουλάχιστον, πρέπει να 
διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο και να 
τον καταστήσουμε αξιόπιστο με 
κατάλληλα μέτρα·

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι πρέπει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο 
με συγκεκριμένα και κατάλληλα μέτρα, 
ιδίως μέσω της θέσπισης συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 127
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι, τουλάχιστον, πρέπει να 
διπλασιάσουμε αυτόν τον στόχο και να 
τον καταστήσουμε αξιόπιστο με
κατάλληλα μέτρα· 

4. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο έγγραφό της "Στρατηγική ΕΕ 2020"
ανακοινώνει ότι η έξοδος από την 
κατάσταση κινδύνου φτώχειας 20 
εκατομμυρίων ατόμων αποτελεί έναν από 
τους πέντε στόχους για την ΕΕ· πιστεύουμε 
ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός και 
ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ο στόχος 
μιας Ευρώπης χωρίς φτώχεια. Για τον 
σκοπό αυτόν πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα·

Or. de

Τροπολογία 128
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί προτεραιότητα την 
καταπολέμηση των κοινωνικών 
ανισοτήτων, στο πλαίσιο κυρίως της
οικονομικής ανισότητας σε ό,τι αφορά 
την κατανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου, τις ανισότητες στην αγορά 
εργασίας, την κοινωνική ανασφάλεια, την
ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις 
κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, όπως 
είναι η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η 
εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και άλλες·

Or. pt
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Τροπολογία 129
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τον κεντρικό
στόχο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"
για την καταπολέμηση της φτώχειας στον 
δείκτη σχετικής φτώχειας (60% του 
κατώτατου ορίου του διάμεσου 
εισοδήματος), όπως προσυπογράφηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken 
τον Δεκέμβριο του2001, διότι ο εν λόγω 
δείκτης θέτει την πραγματικότητα της 
φτώχειας εντός του πλαισίου κάθε 
κράτους μέλους, καθώς αντικατοπτρίζει
μια αντίληψη για τη φτώχεια ως μία 
σχετική κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 130
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να μετουσιώσουν
τον κεντρικό στόχο της ΕΕ σχετικά με τη 
φτώχεια σε συγκεκριμένους και 
επιτεύξιμους εθνικούς στόχους για 
ζητήματα προτεραιότητας της 
στρατηγικής κοινωνικής ένταξης της ΕΕ, 
όπως η εξάλειψη του προβλήματος των 
αστέγων που ζουν στον δρόμο ως το
2015, σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση 
αριθ. °0111/2007·

Or. en
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Τροπολογία 131
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει, σε ό,τι αφορά τον στόχο 
μείωσης της φτώχειας, τις παλαιότερες 
προτάσεις της σχετικά με τους 
ακόλουθους στόχους:
- την ανάγκη να καθορισθεί στόχος της 
ΕΕ για τα προγράμματα ελάχιστου 
εισοδήματος και για τα ανταποδοτικά 
προγράμματα υποκατάστασης 
εισοδήματος στην ΕΕ, για την παροχή 
στήριξης εισοδήματος σε ποσοστό 
τουλάχιστον 60 % του εθνικού 
αντίστοιχου μέσου εισοδήματος, και να 
συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την 
επίτευξη του εν λόγω στόχου σε όλα τα 
κράτη μέλη·
- την ανάγκη να καθορισθεί στόχος της 
ΕΕ για την ελάχιστη αμοιβή στην Ένωση 
(εκ του νόμου, σε συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τομεακό επίπεδο), ώστε να παρέχεται 
αμοιβή ίση τουλάχιστον με το 60 % της 
αντίστοιχης (εθνικής, τομεακής κ.λπ.) 
μέσης αμοιβής, και να συμφωνηθεί ένα 
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου σε όλα τα κράτη μέλη·
- την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία της 
ΕΕ σχετικά με έναν στόχο για το σύνολο
ΕΕ προκειμένου για την εξάλειψη του 
φαινομένου των αστέγων στους δρόμους 
έως το 2015 και να αναπτύξουν όλα τα 
κράτη μέλη ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους αστέγους με σκοπό να δοθεί
τέλος στο πρόβλημα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 132
Pascale Gruny

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκτιμά ότι αποτελεί υποχρέωση κάθε 
κράτους μέλους να λάβει κάθε κατάλληλο 
μέτρο προκειμένου να προλαμβάνει
επισφαλείς οικονομικές καταστάσεις για 
τους πολίτες του αποφεύγοντας τον 
υπέρμετρο δανεισμό τους ιδίως με τη 
μορφή τραπεζικών δανείων, εξετάζοντας 
το ενδεχόμενο φορολόγησης των 
τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων που συμφωνούν να χορηγούν 
δάνεια σε άτομα χωρίς φερεγγυότητα·

Or. fr

Τροπολογία 133
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει, ως αποτέλεσμα του 
Ευρωπαϊκού Έτους για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού, σχέδιο οδηγίας 
πλαίσιο του Συμβουλίου για το ελάχιστο 
εισόδημα που θα βασίζεται στη σύσταση
92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οποία
καθορίζει κριτήρια για την επάρκεια και 
την πρόσβαση στα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 134
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί να υπάρξει περαιτέρω
πραγματική πρόοδος όσον αφορά την 
επάρκεια των συστημάτων ελάχιστου 
εισοδήματος, ούτως ώστε αυτά να 
επιτρέψουν την έξοδο κάθε παιδιού, 
ενήλικου και ηλικιωμένου από τη 
φτώχεια και να του προσφέρουν το 
δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή· καλεί το 
Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία 
σχετικά με έναν κοινό ορισμό της ΕΕ για
την επάρκεια και κοινές μεθόδους για την 
εδραίωση της επάρκειας, η οποία θα
πρέπει να διαπνέει μια οδηγία πλαίσιο της 
ΕΕ για το ελάχιστο εισόδημα 
προκειμένου να επιτευχθούν κοινωνικά
πρότυπα υψηλότερου επιπέδου·

Or. en

Τροπολογία 135
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
δεσμευθούν ρητά για τη υλοποίηση της 
ενεργητικής ένταξης: μειώνοντας τις 
προϋποθέσεις, επενδύοντας στην 
ενεργοποίηση της ενίσχυσης, 
υποστηρίζοντας το επαρκές ελάχιστο 
εισόδημα και διαφυλάσσοντας τα 
κοινωνικά πρότυπα, κηρύσσοντας
παράνομες τις περικοπές σε βασικές 
δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να μην 
πληρώσουν οι φτωχοί για την κρίση·
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Or. en

Τροπολογία 136
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ 
τούτου ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλάβει μια πρωτοβουλία 
που να υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, 
να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες 
πρακτικές και να επιτρέπει την κάλυψη 
όλων με ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο 
πρόληψης κατά της φτώχειας και για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και των ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς 
να υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε κράτους μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. it

Τροπολογία 137
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
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καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: να 
αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα
συνοδεύσει την υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο σχετικά με 
το ελάχιστο εισόδημα στα κράτη μέλη, 
προκειμένου να καταρτιστούν:
- κοινά πρότυπα και δείκτες σχετικά με
τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και
προσβασιμότητας στα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος,
- κριτήρια για να αξιολογηθεί ποια 
θεσμικά και εδαφικά επίπεδα –
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων και των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών– θα 
μπορούσαν να είναι καταλληλότερα για 
την εφαρμογή των μέτρων των 
συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος,
- κοινοί δείκτες και σημεία αναφοράς για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
της αποτελεσματικότητας της πολιτικής 
κατά της φτώχειας,

καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

- να διασφαλιστεί η παρακολούθηση και 
η αποτελεσματική ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών,

Or. en

Τροπολογία 138
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

5. θεωρεί ότι οι διάφορες εμπειρίες των 
ελάχιστων εισοδημάτων και του βασικού 
εισοδήματος χωρίς όρους για όλους, σε 
συνδυασμό με μέτρα κοινωνικής ένταξης, 
δείχνουν ότι πρόκειται για 
αποτελεσματικές μορφές καταπολέμησης
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ως εκ τούτου ζητεί από 
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αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους· 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει 
περαιτέρω προσπάθειες, να λάβει υπόψη 
τις δοκιμασμένες πρακτικές και να 
επιτρέπει την κάλυψη όλων με διάφορα 
πρότυπα ελαχίστου και βασικού 
εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 
μέτρο καταπολέμησης της φτώχειας και 
για τη διασφάλιση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών για 
όλους, χωρίς να υπονομεύει τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους·

Or. de

Τροπολογία 139
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
πρόσθετα μέτρα κοινωνικής ένταξης, 
δείχνει ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με 
συστήματα ατομικά εγγυημένου
ελάχιστου εισοδήματος που θα αποτρέπει
τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως 
μέτρο εξάλειψης της φτώχειας και για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και των ίσων ευκαιριών για όλους·

Or. en
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Τροπολογία 140
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και το ελάχιστο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως μέτρο πρόληψης κατά της 
φτώχειας και για τη διασφάλιση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

Or. nl

Τροπολογία 141
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
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υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες με σκοπό 
την παροχή μιας αξιοπρεπούς ζωής για 
όλους, να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες 
πρακτικές και να επιτρέπει την κάλυψη 
όλων με ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο 
πρόληψης κατά της φτώχειας και για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και των ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς 
να υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 142
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να τις προωθεί, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

Or. es
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Τροπολογία 143
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας, δείχνει ότι πρόκειται για έναν 
ουσιαστικό συμπληρωματικό τρόπο για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο 
καταπολέμησης της φτώχειας και για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και των ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς 
να υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 144
Ole Christensen, Olle Ludvigsson, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
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υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
σύμφωνα με τις διαφορετικές πρακτικές, 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
εθνική νομοθεσία στα κράτη μέλη, ως 
μέτρο πρόληψης κατά της φτώχειας και για 
τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και των ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς 
να υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 145
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα ως μέτρο 
πρόληψης κατά της φτώχειας και για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και των ίσων ευκαιριών για όλους τους 
πολίτες η ανάγκη των οποίων μπορεί να 
στοιχειοθετείται βάσει της αντίστοιχης
περιφερειακής κλίμακας, χωρίς να 
υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους·

Or. de
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Αιτιολόγηση

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, δεν έχει αρμοδιότητα να 
επιβάλει ένα ελάχιστο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2. Το αίτημα για ένα ελάχιστο εισόδημα 
που θα επιτρέπει πολιτιστική και κοινωνική συμμετοχή πρέπει να συνδέεται με την ανάγκη του 
δικαιούχου και δεν πρέπει να αποσκοπεί στη θέσπιση ενός βασικού εισοδήματος χωρίς όρους ή 
ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Τροπολογία 146
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή της επικουρικότητας και χωρίς 
να υπονομεύει τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους·

Or. de
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Τροπολογία 147
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους·

5. θεωρεί ότι η πολυσχιδής εμπειρία των 
ελάχιστων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με 
μέτρα κοινωνικής ένταξης, δείχνει ότι 
πρόκειται για έναν ουσιαστικό 
συμπληρωματικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και ως εκ τούτου 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει μια πρωτοβουλία που να 
υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες, να 
λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές 
και να επιτρέπει την κάλυψη όλων με ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέτρο πρόληψης 
κατά της φτώχειας και για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών για όλους, χωρίς να υπονομεύει 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους 
μέλους και με σεβασμό στις εθνικές 
πρακτικές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ή στη νομοθεσία των 
κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 148
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η κατάσταση των αστέγων 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ότι 
απαιτεί επιπρόσθετα μέτρα, είτε από τα 
κράτη μέλη είτε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με στόχο την πλήρη κοινωνική 
τους ένταξη μέχρι το 2015, γεγονός που 
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προϋποθέτει τη συγκέντρωση
συγκρίσιμων στοιχείων και αξιόπιστων 
στατιστικών δεδομένων σε κοινοτικό 
επίπεδο, την ετήσια δημοσιοποίησή τους 
που να συνοδεύεται από την 
καταγεγραμμένη πρόοδο και τους 
στόχους που ορίζονται στις αντίστοιχες 
εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. pt

Τροπολογία 149
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι η 
εφαρμογή της σύστασης 92/441/ΕΟΚ
πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά το 
ελάχιστο εισόδημα και ότι οι κοινωνικές 
μεταβιβάσεις πρέπει να παρέχουν ένα 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα για μια 
αξιοπρεπή ζωή· υπενθυμίζει τη σύσταση 
της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη
όπου επισημαίνεται ότι "στα περισσότερα 
κράτη μέλη και για τις περισσότερες 
μορφές οικογένειας, από μόνη της η 
παροχή κοινωνική αρωγής δεν επαρκεί 
για την έξοδο των δικαιούχων από τη 
φτώχεια" (COM(2008) 639 τελικό) και 
ζητεί όλα τα συστήματα που στοχεύουν 
στην παροχή ενός ελάχιστου εισοδήματος
(όπως οι συντάξεις ή τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης) να ορισθούν 
τουλάχιστον στο επίπεδο του ορίου της 
σχετικής φτώχειας, το οποίο υπολογίζεται 
σε 60% του διάμεσου ισοδύναμου
εισοδήματος· διατρανώνει το αίτημά του 
που περιέχεται στο ψήφισμα του ΕΚ για
συμφωνία σχετικά με έναν στόχο της ΕΕ 
για τα προγράμματα ελάχιστου 
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εισοδήματος και τα ανταποδοτικά 
προγράμματα υποκατάστασης 
εισοδήματος τουλάχιστον σε αυτά τα
επίπεδα, και ζητεί ένα χρονοδιάγραμμα 
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 150
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι ένα επαρκές 
ελάχιστο εισόδημα είναι απολύτως 
απαραίτητο για μια αξιοπρεπή ζωή των 
ανθρώπων και ότι το επαρκές ελάχιστο 
εισόδημα και η κοινωνική συμμετοχή 
αποτελούν προϋποθέσεις για να μπορούν 
οι άνθρωποι να αναπτύξουν πλήρως τις 
δυνατότητές τους και να συμμετέχουν 
στη δημοκρατική διαμόρφωση της 
κοινωνίας· υπογραμμίζει ότι τα 
εισοδήματα που εξασφαλίζουν την 
επιβίωση συνεισφέρουν επιπροσθέτως σε 
μια θετική δυναμική από την άποψη της 
εθνικής οικονομίας και συνακόλουθα στη 
διασφάλιση της ευημερίας· 

Or. de

Τροπολογία 151
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης 
ελάχιστου μισθού σε όλα τα κράτη μέλη, 
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ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του 
εκάστοτε κράτους μέλους, προκειμένου 
να υπάρχει ένας ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα ως μέσο καταπολέμησης του 
φαινομένου των φτωχών εργαζομένων, 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Τονίζει την 
ανάγκη συμμόρφωσης με τα όρια 
αμοιβών των συλλογικών και κλαδικών 
συμβάσεων εργασίας, ως μέσο 
διασφάλισης ενός ελάχιστου εισοδήματος 
για τους εργαζομένους·

Or. el

Τροπολογία 152
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι στην πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η σύσταση 
92/441/ΕΟΚ η οποία αναγνωρίζει "το 
θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα επαρκών 
πόρων και παροχών που να εξασφαλίζουν 
αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση", 
τονίζοντας ότι ο κεντρικός στόχος των 
καθεστώτων ενίσχυσης του εισοδήματος 
πρέπει να είναι η έξοδος των ανθρώπων 
από τη φτώχεια, επιτρέποντάς τους να 
ζουν με αξιοπρέπεια, 
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων 
αναπηρίας και αξιοπρεπούς 
συνταξιοδότησης. Για τον σκοπό αυτό, 
συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δημιουργίας μιας κοινής 
μεθόδου υπολογισμού του ελάχιστου 
αναγκαίου ποσού και κόστους διαβίωσης 
("καλάθι" αγαθών και υπηρεσιών) ούτως 
ώστε να διασφαλίσει συγκρίσιμες 
μονάδες μέτρησης του ορίου της 
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φτώχειας και να καθορίσει το κριτήριο 
της αναγκαίας κοινωνικής παρέμβασης·

Or. pt

Τροπολογία 153
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. επισημαίνει την ανάγκη 
αντιμετώπισης της αοριστίας ως προς το
τι συνιστά επαρκές ελάχιστο εισόδημα για
μια ζωή με αξιοπρέπεια, και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συμφωνήσουν σχετικά με κοινά 
κριτήρια που θα πληρούν την απαίτηση 
της σύστασης 92/441/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της σύστασης (COM 
(2008) 639) της Επιτροπής, για άμεση
έναρξη εθνικού διαλόγου με σκοπό την 
οικοδόμηση συναίνεσης ως προς το 
αναγκαίο επίπεδο για μια αξιοπρεπή ζωή 
αξιοποιώντας συμμετοχικές πρότυπες 
μεθοδολογίες προϋπολογισμού, που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση 
αναφοράς και παρακολούθησης της 
απόδοσης των κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει οδηγία πλαίσιο 
της ΕΕ σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα, 
που θα ενσωματώνει τα κριτήρια αυτά, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης 
σύνθεσης του δικτύου ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την 
κοινωνική ένταξη (Έκθεση Ανεξάρτητων 
Εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική 
ΑΜΣ)·

Or. en
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Τροπολογία 154
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
θεσμοθέτησης συγκεκριμένων ρυθμίσεων 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται 
για τους εργαζόμενους σε ευέλικτες και 
άτυπες μορφές απασχόλησης, μέσω της 
θέσπισης ενός ελάχιστου χρόνου 
εργασίας, ένα ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα καθώς οι "φτωχοί 
εργαζόμενοι" στην Ε.Ε., μεγάλο μέρος 
των οποίων είναι "ευέλικτοι"
εργαζόμενοι, έχουν ξεπεράσει τα 19 
εκατομμύρια·

Or. el

Τροπολογία 155
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
επειγόντως δράση προκειμένου να 
βελτιώσουν την είσπραξη των
επιδομάτων, να παρακολουθούν τα 
επίπεδα μη είσπραξης και τα αίτια, 
αναγνωρίζοντας ότι η μη είσπραξη
κυμαίνεται από 20-40% των επιδομάτων, 
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αυξάνοντας τη 
διαφάνεια, παρέχοντας 
αποτελεσματικότερη πληροφόρηση και 
συμβουλές, απλοποιώντας τις διαδικασίες
και θεσπίζοντας αποτελεσματικά μέτρα 
και πολιτικές για την καταπολέμηση του 
στιγματισμού και των διακρίσεων που 
συνδέονται με τους δικαιούχους 
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ελάχιστου εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 156
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης 
ενός επιδόματος ανεργίας, που να 
διασφαλίζει στον δικαιούχο ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, αλλά και 
την ανάγκη μείωσης του χρόνου 
απουσίας από την εργασία, μέσω, μεταξύ 
άλλων, και της ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας των κρατικών 
υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης 
ασφαλιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου 
να θεμελιωθεί διασύνδεση της 
κατώτατης προβλεπόμενης σύνταξης 
κάθε κράτους μέλους με το αντίστοιχο 
όριο της φτώχειας·

Or. el
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Τροπολογία 158
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. επικρίνει τα κράτη μέλη στα οποία τα 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν 
καλύπτουν το όριο της σχετικής 
φτώχειας· διατρανώνει το αίτημά του 
προς τα κράτη μέλη προκειμένου η εν 
λόγω κατάσταση να διορθωθεί όσο το 
δυνατόν συντομότερα· ζητεί να 
εξετασθούν από την Επιτροπή οι καλές 
και οι κακές πρακτικές κατά την 
αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης·

Or. en

Τροπολογία 159
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ε. επισημαίνει τις σημαντικές διακρίσεις 
λόγω ηλικίας όσον αφορά τα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος, όπως η θέσπιση 
ελάχιστου εισοδήματος για παιδιά κάτω 
από το όριο της φτώχειας ή ο
αποκλεισμός των νέων από τα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος λόγω έλλειψης 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης· τονίζει 
ότι αυτό υπονομεύει την απουσία όρων 
και την επάρκεια των συστημάτων 
ελάχιστου εισοδήματος·

Or. en



PE441.188v02-00 92/107 AM\817360EL.doc

EL

Τροπολογία 160
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς, όπως είναι η
υγεία, η στέγαση, η εκπαίδευση, το
εισόδημα (όπως ο συντελεστής Gini που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 
εξέλιξης του εισοδηματικού χάσματος), οι
υλικές ελλείψεις ή η απασχόληση, που να 
επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη 
μέτρηση της προόδου σχετικά με την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την 
κοινωνική ένταξη, που πρέπει να 
υποβάλλονται σε ετήσια βάση κατά την 
Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας (17 Οκτωβρίου), 
επισημαίνοντας την εξέλιξή της, 
λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις ηλικιακές 
ομάδες, την οικογενειακή κατάσταση, τις 
καταστάσεις αναπηρίας, τη μετανάστευση, 
τις χρόνιες παθήσεις και τα διάφορα 
επίπεδα εισοδημάτων (60% του μέσου 
εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 161
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
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της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, παροχή ενέργειας, κοινωνική 
και πολιτιστική ένταξη, κινητικότητα,
εκπαίδευση, εισόδημα, απασχόληση), που 
να επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη 
μέτρηση της προόδου σχετικά με την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την 
κοινωνική ένταξη, που πρέπει να 
υποβάλλονται σε ετήσια βάση κατά την 
Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας (17 Οκτωβρίου), 
επισημαίνοντας την εξέλιξή της, 
λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις ηλικιακές 
ομάδες, την οικογενειακή κατάσταση, τις 
καταστάσεις αναπηρίας, τη μετανάστευση, 
τις χρόνιες παθήσεις και τα διάφορα 
επίπεδα εισοδημάτων (60% του μέσου 
εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 162
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικής 
αρωγής), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
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Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 163
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
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φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες· φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·
τονίζει την επείγουσα ανάγκη απόκτησης
στατιστικών στοιχείων της ΕΕ, πέραν
των νομισματικών δεικτών, για τις 
καταστάσεις ακραίας φτώχειας, όπως 
είναι οι άστεγοι που δεν καλύπτονται επί
του παρόντος από τις στατιστικές "EU-
SILC"·

Or. en

Τροπολογία 164
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες·

6. υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα 
της κατάρτισης και της χρήσης 
κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών σε διάφορους τομείς (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση, εισόδημα, 
απασχόληση), που να επιτρέπουν την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση της 
προόδου σχετικά με την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, που 
πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσια βάση 
κατά την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (17 
Οκτωβρίου), επισημαίνοντας την εξέλιξή 
της, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τις 
ηλικιακές ομάδες, την οικογενειακή 
κατάσταση, τις καταστάσεις αναπηρίας, τη 
μετανάστευση, τις χρόνιες παθήσεις και τα 
διάφορα επίπεδα εισοδημάτων (60% του 
μέσου εισοδήματος, το 50% του μέσου 
εισοδήματος, το 40% του μέσου 
εισοδήματος), προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη η σχετική φτώχεια, η ακραία 
φτώχεια και οι πιο ευάλωτες ομάδες. Οι 
συγκεκριμένοι κοινωνικοοικονομικοί 
δείκτες θα διαβιβάζονται κάθε χρόνο, στο 
πλαίσιο μιας έκθεσης, στα κράτη μέλη 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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προκειμένου να υποβάλλονται σε
συζήτηση και να καθορίζονται περαιτέρω 
συγκεκριμένες επιλογές δράσης·

Or. de

Τροπολογία 165
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εμμένει στην ανάγκη πρόσθετων 
ειδικών παροχών στις μειονεκτούσες 
ομάδες (άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες 
παθήσεις, μονογονεϊκές ή πολυμελείς 
οικογένειες) που να καλύπτουν τις 
σχετικές πρόσθετες δαπάνες, σε σχέση 
κυρίως με την ατομική υποστήριξη, τη 
χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, 
την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική 
στήριξη·

Or. pt

Τροπολογία 166
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εξετάσουν με ποιον τρόπο 
τα διάφορα μοντέλα βασικών
εισοδημάτων που διασφαλίζονται χωρίς 
όρους και στοχεύουν στην αποφυγή της 
φτώχειας για όλους μπορούν να 
συμβάλουν στην κοινωνική, πολιτιστική 
και πολιτική ένταξη, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τον χαρακτήρα τους που δεν 
πρέπει να οδηγεί σε στιγματισμό και την 
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ικανότητά τους να αποτρέπουν 
καταστάσεις συγκεκαλυμμένης φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 167
Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι πέραν των υπολογισμών 
της μείωσης της φτώχειας και ενόψει 
μιας ενδεχόμενης πρότασης της 
Επιτροπής υπέρ ενός επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος, η επιλεξιμότητα για το εν 
λόγω εισόδημα πρέπει επίσης να 
υπολογίζεται μέσω κοινών ευρωπαϊκών 
δεικτών, υπό τον όρο ότι η εν λόγω
επιλεξιμότητα δεν πρέπει να εξαρτάται
από την εθνικότητα ή την ηλικία·

Or. fr

Τροπολογία 168
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι όσον αφορά τις πολιτικές 
μείωσης της φτώχειας που συνοδεύουν τη 
θέσπιση ενός επαρκούς ελάχιστου 
εισοδήματος στα κράτη μέλη, πρέπει να 
επανεξετασθεί η ανοιχτή μέθοδος 
συντονισμού προκειμένου αυτή να 
επιτρέψει μια πραγματική ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών μεταξύ των 
τελευταίων·

Or. fr
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Τροπολογία 169
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι το ελάχιστο εισόδημα 
θα επιτύχει τον στόχο του για την 
καταπολέμηση της φτώχειας μόνο εάν 
δεν φορολογείται και συνιστά να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο σύνδεσης του 
επιπέδου του ελάχιστου εισοδήματος με 
τις διακυμάνσεις των χρεώσεων των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

Or. en

Τροπολογία 170
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι για τις γυναίκες, ο 
κίνδυνος να περιέλθουν σε κατάσταση 
ακραίας φτώχειας είναι μεγαλύτερος από 
ό, τι για τους άνδρες λόγω της 
ανεπάρκειας των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και των
διακρίσεων που εξακολουθούν να 
υφίστανται, ιδίως στην αγορά εργασίας,
με αποτέλεσμα να απαιτούνται ειδικές και 
πολλές πολιτικές παρεμβάσεις, ανάλογα 
με το φύλο και τις ιδιαιτερότητες της 
κάθε κατάστασης·

Or. pt
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Τροπολογία 171
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. θεωρεί ότι η φτώχεια η οποία πλήττει 
εκείνους που ήδη απασχολούνται, 
υποδηλώνει άδικες συνθήκες εργασίας, 
και ζητεί την επικέντρωση των 
προσπαθειών στη βελτίωση της εν λόγω 
κατάστασης ούτως ώστε η αμοιβή γενικά
και οι ελάχιστοι μισθοί ειδικότερα, είτε
αυτοί καθορίζονται από τον νόμο είτε από 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να 
διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης·

Or. pt

Τροπολογία 172
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. ζητεί την ένταξη των ατόμων που 
βιώνουν τη φτώχεια και των αντίστοιχων 
οργανώσεων και δικτύων εκπροσώπησής 
τους στην κατάρτιση, εφαρμογή και 
παρακολούθηση των πολιτικών, των 
μέτρων, των δεικτών και στην εφαρμογή 
τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 173
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων 
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας
και των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξουν 
έναν διάλογο με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα άτομα που βρίσκονται 
σε κατάσταση φτώχειας, με σκοπό την 
εκπόνηση συγκεκριμένων πολιτικών και 
μέτρων προκειμένου να εφαρμοστούν σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 174
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων 
που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας
και των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που 
βιώνουν φτώχεια, οι αντίστοιχες 
οργανώσεις εκπροσώπησής τους και οι 
οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε 
αυτά θα είναι τα βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη και θα λάβουν επαρκείς 
οικονομικούς και άλλους πόρους και 
ενίσχυση που θα τους επιτρέψει να 
συμμετάσχουν στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως σε 
σχέση με τα εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα της στρατηγικής "Ευρώπη
2020" και με την ανοιχτή μέθοδο 
συντονισμού για την κοινωνική 
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προστασία και την κοινωνική ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 175
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. εμμένει στην ανάγκη συμμετοχής των 
ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας και των αντίστοιχων 
οργανώσεων εκπροσώπησής τους στην 
κατάρτιση των πολιτικών, των μέτρων, 
των δεικτών και στην εφαρμογή τους σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 176
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ζητεί εν 
προκειμένω να δοθεί επιπλέον στήριξη 
στα μέτρα που θα προωθήσουν την 
ένταξη αυτών των ατόμων στην αγορά 
εργασίας·

Or. nl
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Τροπολογία 177
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους, καθώς και των 
κοινωνικών εταίρων, στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 178
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

7. εμμένει στη συμμετοχή των ατόμων που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και 
των αντίστοιχων οργανώσεων 
εκπροσώπησής τους στην κατάρτιση των 
πολιτικών, των μέτρων, των δεικτών και 
στην εφαρμογή τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη 
αντίστασης έναντι των εργοδοτών που 
απασχολούν παράνομα 
περιθωριοποιημένες ομάδες με αμοιβές 
κατώτερες του ελάχιστου εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 179
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι οι προσπάθειες κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να συνεχιστούν και 
να επεκταθούν, προκειμένου να βελτιωθεί 
η κατάσταση των ατόμων που 
κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια 
και τον αποκλεισμό, όπως οι εργαζόμενοι
που απασχολούνται σε επισφαλή εργασία, 
οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι
ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους, οι 
γυναίκες, τα μειονεκτούντα παιδιά, 
καθώς και οι εθνικές μειονότητες, οι 
ασθενείς ή τα άτομα με αναπηρίες·

Or. it

Τροπολογία 180
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
φαίνεται να μην λαμβάνουν υπόψη τη 
σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
που αναγνωρίζει το "θεμελιώδες ατομικό 
δικαίωμα επαρκών πόρων και παροχών 
που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή 
ανθρώπινη διαβίωση"·

Or. en



PE441.188v02-00 104/107 AM\817360EL.doc

EL

Τροπολογία 181
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εμμένει στη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων σε πλήρη και 
ισότιμη βάση στην κατάρτιση των 
εθνικών σχεδίων δράσης για την 
καταπολέμηση της φτώχειας καθώς και 
των ενδεικτικών δεικτών, σε κάθε 
επίπεδο διακυβέρνησης·

Or. el

Τροπολογία 182
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού 
και υλοποίησης στοχευμένων 
παρεμβάσεων, μέσα από ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης σε γεωγραφικό, 
κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο, με την 
ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, προκειμένου να ενδυναμωθεί η 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων, 
προερχόμενων από κλάδους ή 
γεωγραφικές περιοχές, που εμφανίζονται 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας·

Or. el

Τροπολογία 183
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
επικέντρωσης σε επιλεγμένες 
πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, 
γυναίκες, άνεργοι προσυνταξιοδοτικής 
ηλικίας κ.λπ), με στόχο την αναβάθμιση 
των προσόντων, την πρόληψη της 
ανεργίας και την ενδυνάμωση του 
πλέγματος κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. el

Τροπολογία 184
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 
στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 
στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και των υποψήφιων 
χωρών·

Or. it

Τροπολογία 185
Corina Creţu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. παροτρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα για την 
ένταξη των νεότερων και μεγαλύτερων σε 
ηλικία ατόμων στην αγορά εργασίας, 
εφόσον πρόκειται για ευάλωτες ομάδες 
που πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη 
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θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της
παρούσας ύφεσης·

Or. ro

Τροπολογία 186
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος πρέπει να καλύπτουν το 
κόστος καυσίμων ώστε να επιτρέπουν 
στα φτωχά νοικοκυριά που πλήττονται 
από την ενεργειακή ένδεια να εξοφλούν
τους λογαριασμούς κατανάλωσης 
ενέργειας· τα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος πρέπει να υπολογίζονται 
βάσει ρεαλιστικών εκτιμήσεων ως προς 
το κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας σε 
σχέση με τις ιδιαίτερες οικογενειακές 
ανάγκες – π.χ. οικογένεια με παιδιά, 
ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές 
ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 187
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι τα περισσότερα κράτη 
μέλη στην ΕΕ των 27 διαθέτουν εθνικά 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, αν 
και αρκετά είναι και εκείνα που δεν 
διαθέτουν· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν συστήματα εγγυημένου 
ελάχιστου εισοδήματος για την πρόληψη
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της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, 
και τα παροτρύνει να προβούν σε 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·
αναγνωρίζει ότι, στις περιπτώσεις που
υπάρχει παροχή κοινωνικής αρωγής, τα 
κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν ότι οι πολίτες κατανοούν 
και είναι σε θέση να επωφελούνται των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en


