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Τροπολογία 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 145 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται 
για την ανάπτυξη συντονισμένης 
στρατηγικής για την απασχόληση, και δη 
για να προάγουν τη δημιουργία 
εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
και αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης 
στις εξελίξεις της οικονομίας, 
προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη 
μέλη, έχοντας υπόψη τις εθνικές 
πρακτικές που έχουν σχέση με τον τομέα 
των εργασιακών σχέσεων, θεωρούν την 
προώθηση της απασχόλησης ως θέμα 
κοινού ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη 
σχετική δράση τους στα πλαίσια του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 148 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Το άρθρο 145 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση εργάζονται 
για την ανάπτυξη συντονισμένης 
στρατηγικής για την απασχόληση, και δη 
για να προάγουν την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
επιμόρφωση για την ενσωμάτωση των 
εργαζομένων στις αγορές εργασίας, 
στοιχεία που, λόγω των εξελίξεων της 
οικονομίας, είναι ήδη και θα παραμείνουν 
απαραίτητα και στο μέλλον, προκειμένου 
να επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. de

Τροπολογία 29
Συλβάνα Ράπτη, Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3, παράγραφος 3, ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3, παράγραφος 3, ότι η 
Ένωση έχει ως στόχο την πλήρη 
απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, 
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την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία και ότι η 
Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες 
για να διασφαλίζει το συντονισμό των 
κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. 
Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας 
και με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. el

Τροπολογία 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις, προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και παρέχει 
κοινωνική προστασία· η Ένωση θα πρέπει 
να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να 
διασφαλίζει το συντονισμό των 
κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. 
Το άρθρο 9 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας 
και με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως και με υψηλό επίπεδο 
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γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και προστασίας της υγείας.

Or. de

Τροπολογία 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση 
πλήρους και αξιοπρεπούς απασχόλησης, 
τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας και με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν την 
αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία 
στον ίδιο χώρο εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

(2) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι η 
Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία 
και ότι η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει το 
συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών. Το άρθρο 9 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, 
με την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που 
δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να 
αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας 
συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής 
και της γήρανσης του πληθυσμού. Η 
στρατηγική της Λισαβόνας 
δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από 
ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία 
δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην 

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που 
δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να 
διατηρήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας 
συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της αλληλεξάρτησης και 
των αλλαγών των οικονομιών, της 
τεχνολογικής αλλαγής και της αλλαγής του 
πληθυσμού. Η στρατηγική της Λισαβόνας 
δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από 
ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία 
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ανάπτυξη και στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης.

δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης. Εν τέλει, η Στρατηγική της 
Λισαβόνας δεν επέτυχε τους στόχους της. 
Με την έμφαση που έδωσε στην 
ανταγωνιστικότητα, την περικοπή των 
δαπανών, τη διάλυση του κράτους 
προνοίας, τις ολοένα και ελαστικότερες 
αγορές εργασίας, την ελευθέρωση των 
αγορών γενικά και στην κατάργηση των 
ρυθμίσεων που διέπουν τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές ειδικότερα, 
συνέβαλε στην επιδείνωση των 
ανισοτήτων ως προς την κατανομή των 
εσόδων και του πλούτου, στην αύξηση 
της φτώχειας, τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
την χαμηλόμισθη εργασία καθώς και 
στην επισφαλή εργασία. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση χρειάζεται τώρα μια εναλλακτική 
στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, 
κοινωνική δικαιοσύνη και πλήρη 
απασχόληση.

Or. xm

Τροπολογία 34
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που 
δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να 
αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας 
συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής 
και της γήρανσης του πληθυσμού. Η 
στρατηγική της Λισαβόνας 
δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από 
ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία 

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που 
δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να 
αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας 
συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής 
και της γήρανσης του πληθυσμού. Η 
στρατηγική της Λισαβόνας 
δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από 
ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία 
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δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης.

δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης. Τέλος, η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας απέτυχε στην επίτευξη των 
στόχων της. Εστιάζοντας στην 
ανταγωνιστικότητα, τις περικοπές 
δαπανών, τη διάλυση του κοινωνικού 
κράτους, την ελευθέρωση των αγορών 
γενικώς και ειδικότερα την απορρύθμιση 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, 
επιδείνωσε τις ανισότητες στην κατανομή 
των εισοδημάτων και του πλούτου, την 
αύξηση της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των χαμηλών αμοιβών και 
της επισφαλούς απασχόλησης. Είναι 
πλέον καιρός να υπάρξει εναλλακτική 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
διατηρήσιμη ανάπτυξη, κοινωνική 
δικαιοσύνη και πλήρη απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 35
Συλβάνα Ράπτη, Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που 
δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να 
αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της, ενισχύοντας 
συγχρόνως την κοινωνική συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής 
και της γήρανσης του πληθυσμού. Η 
στρατηγική της Λισαβόνας 
δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από 
ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία 
δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

(4) Η στρατηγική της Λισαβόνας, που 
δρομολογήθηκε το 2000, στηριζόταν στην 
αναγνώριση της ανάγκης της ΕΕ να 
αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά της μέσω της γνώσης 
και να αναδημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για πλήρη απασχόληση, ενισχύοντας 
συγχρόνως την κοινωνική και 
περιφερειακή συνοχή, για την 
αντιμετώπιση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της τεχνολογικής αλλαγής 
και της γήρανσης του πληθυσμού. Η 
στρατηγική της Λισαβόνας 
δρομολογήθηκε εκ νέου το 2005, μετά από 
ενδιάμεση επανεξέταση με την οποία 
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απασχόλησης. δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης.

Or. el

Τροπολογία 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά 
τη γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση θα πρέπει 
να συμβάλει στον καθορισμό της γενικής 
κατεύθυνσης των οικονομικών πολιτικών 
και των πολιτικών απασχόλησης της ΕΕ. 
Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά δεσμευτικούς στόχους ούτε για 
την συμμετοχή του συνόλου των 
ανθρώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον κοινωνικό, πολιτικό 
πολιτιστικό βίο, ούτε και για τη βιώσιμη 
οικολογική μεταστροφή της οικονομίας. 
Αυτό περιόρισε τον αντίκτυπό τους στο 
σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών.

Or. de
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Τροπολογία 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας.
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών και, εν τέλει, οι βασικοί 
στόχοι της Στρατηγικής δεν μπόρεσαν να 
επιτευχθούν.

Or. pl

Τροπολογία 38
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να είχε υπάρξει ισχυρότερη 
σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

Or. nl

Τροπολογία 39
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 20055 και 

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 20055 και 
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αναθεώρησε το 20086 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

αναθεώρησε το 20086 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους και ότι τα κράτη μέλη 
απέτυχαν να ενστερνισθούν τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό περιόρισε 
τον αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 40
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Πέρα από τις νέες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της ΕΕ με κοινωνική 
εστίαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
βελτιώσει σημαντικά τις υφιστάμενες 
πολιτικές και την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 41
Συλβάνα Ράπτη, Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση, η οποία βρίσκεται πάντα σε 
εξέλιξη, καταδεικνύει επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας 
και δημιουργεί την ανάγκη για σημαντική 
αναθεώρηση των μηχανισμών για τους 
οποίους η απασχόληση και οι κοινωνικοί 
στόχοι θα συνεχίσουν να αποτελούν 
εγγυημένα αγαθά.

Or. el

Τροπολογία 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
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οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης θα μπορούσε
να είχε αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
εάν είχε ενισχυθεί και καταστεί 
αποτελεσματικός. Εκτός αυτού, η κρίση 
κατέδειξε ότι η εσωτερική αγορά πρέπει 
να συμπληρωθεί επειγόντως από μια 
κοινωνική και οικολογική Ένωση, ούτως 
ώστε να μειωθεί ο αριθμός των 
ανθρώπων που θα πληγούν από τις 
επιπτώσεις των επερχόμενων κρίσεων 
του καπιταλισμού.

Or. de

Τροπολογία 43
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
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κρατών μελών και των αγορών εργασίας. κρατών μελών και των αγορών εργασίας. 
Επιπλέον, οι αγορές εργασίας και τα 
κοινωνικά καθεστώτα συνδέονται ολοένα 
και περισσότερο μεταξύ τους λόγω της 
αυξανόμενης μεθοριακής απασχόλησης 
εργαζομένων και της μετανάστευσης 
συνταξιούχων. 

Or. nl

Τροπολογία 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών, και κατέστησε επιπλέον 
σαφή την έλλειψη αποτελεσματικών 
μηχανισμών, που θα επέτρεπαν την 
ταχύτερη αντίδραση σε ορισμένα πρώτα 
σημάδια κρίσεως.

Or. pl
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Τροπολογία 45
Siiri Oviir

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας, 
συνεπεία της οποίας η πλήρης 
αξιοποίηση του δυναμικού της 
εσωτερικής αγοράς συνιστά επίσης έναν 
από τους ουσιαστικούς τρόπους να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης.

Or. et

Τροπολογία 46
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 

(6) Η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που άρχισε το 2008 οδήγησε σε 
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σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων, 
ενώ το ευρώ παρέσχε μια σταθερή βάση 
για μακροοικονομική σταθερότητα. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
των πολιτικών της Ένωσης μπορεί να 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα εάν 
ενισχυθεί και καταστεί αποτελεσματικός. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης 
και μείωση της δυνητικής παραγωγής, με 
αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των 
δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, εν μέρει μέσω 
συντονισμένων δημοσιονομικών κινήτρων. 
Συνεπώς, η κρίση έδειξε ότι ο συντονισμός 
ορισμένων πολιτικών της Ένωσης μπορεί 
να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα με 
σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. 
Η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών των 
κρατών μελών και των αγορών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση και να 
αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις 
μελλοντικές ριζικές αλλαγές και κρίσεις,
και να στρέψει την οικονομία της προς μια 
εφαρμόσιμη, διατηρήσιμη από 
οικολογικής και οικονομικής άποψης και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
διαχείριση. Οι πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιτύχουν τους εθνικούς στόχους και να 
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εξαλείψουν τα εμπόδια που αναχαιτίζουν 
τη διαδικασία αναδιάρθρωσης 
στοχεύοντας στη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας υψηλής 
ποιότητας.

Or. de

Τροπολογία 48
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση, και να 
στρέψει την οικονομία της προς μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε 
πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται
στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, 
αποτελούν κοινούς στόχους που 
καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων 
που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, και στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή 
οφείλει να αναγνωρίσει ότι είναι αναγκαίο 
να επέλθουν αλλαγές στις υφιστάμενες 
μακροοικονομικές πολιτικές (π.χ. 
αναστολή του συμφώνου σταθερότητας, 
πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων και των 
διαδικασιών ελευθέρωσης κ.λπ.) 
προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη 
δημιουργία ποιοτικής εργασίας με 
δικαιώματα για τις γυναίκες, καλύτερους 
μισθούς, λιγότερη φτώχεια και 
περισσότερη κοινωνική ενσωμάτωση και 
πρόοδο. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιτύχουν τους εθνικούς στόχους τους και 
να εξαλείψουν τα εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν τη δημιουργία περισσότερων 
και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 49
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη
20208 , που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση, και να 
στρέψει την οικονομία της προς μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πέντε 
πρωταρχικοί στόχοι, που αναπτύσσονται 
στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, 
αποτελούν κοινούς στόχους που 
καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων 
που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
20208 , που θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση, και να 
στρέψει την οικονομία της προς μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη με υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, παραγωγικότητας και 
κοινωνικής συνοχής. Πέντε πρωταρχικοί 
στόχοι, που αναπτύσσονται στις 
αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, 
αποτελούν κοινούς στόχους που 
καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια, προσαρμοσμένη στις ειδικές 
συνθήκες τους, για την επίτευξη των 
εθνικών στόχων και την εξάλειψη των 
εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

Or. el

Τροπολογία 50
Georges Bach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
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ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων προκειμένου να 
προάγουν την οικονομική μεγέθυνση, να 
διαφυλάξουν τις υπάρχουσες θέσεις 
εργασίας και να δημιουργήσουν 
περισσότερες.

Or. de

Τροπολογία 51
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en
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Τροπολογία 52
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων, τον 
ενστερνισμό των στόχων αυτών, και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 53
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση βελτιωμένης
μακροοικονομικής επίδοσης εστιάζοντας 
στην κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
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της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και την
ενίσχυση της υψηλής ποιότητας 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
προστασίας. Τα φορολογικά κίνητρα 
πρέπει να συνεχιστούν κατά τα επόμενα 
τρία έως πέντε έτη, για την υπέρβαση της 
οικονομικής στασιμότητας και της 
αυξανόμενης ανεργίας. Τα συντονισμένα 
δημοσιονομικά κίνητρα σε επίπεδο 
κράτους μέλους και ΕΕ πρέπει να 
προσανατολιστούν προς την οικονομική 
ανάκαμψη μέσω ενός στοχευμένου 
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ που θα 
λαμβάνει υπόψη σε όλες τις πτυχές του 
την ισότητα των φύλων, θα κινητοποιεί 
το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ κάθε χρόνο για 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και οικονομικά διατηρήσιμη ανάπτυξη, 
εξασφαλίζοντας έτσι μια στρατηγική 
εισόδου σε νέα ποιότητας απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση βελτιωμένης
μακροοικονομικής επίδοσης εστιάζοντας 
στην κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και την
ενίσχυση της υψηλής ποιότητας 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
προστασίας. Τα φορολογικά κίνητρα 
πρέπει να συνεχιστούν κατά τα επόμενα 
τρία έως πέντε έτη, για την υπέρβαση της 
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οικονομικής στασιμότητας και της 
αυξανόμενης ανεργίας. Τα συντονισμένα 
δημοσιονομικά κίνητρα σε επίπεδο 
κράτους μέλους και ΕΕ πρέπει να 
προσανατολιστούν προς την οικονομική 
ανάκαμψη μέσω ενός στοχευμένου 
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ που θα 
λαμβάνει υπόψη σε όλες τις πτυχές του 
την ισότητα των φύλων, θα κινητοποιεί 
το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ κάθε χρόνο για 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και οικονομικά διατηρήσιμη ανάπτυξη, 
εξασφαλίζοντας έτσι μια στρατηγική 
εισόδου σε νέα ποιότητας απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 55
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· ωστόσο, για την πραγματική 
επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση των σημαντικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και 
αποκλίσεων στην ανταγωνιστικότητα των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 56
Siiri Oviir

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας, σε σχέση με την οποία είναι 
ευκταίο να δοθεί έμφαση ακριβώς στην 
εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας με 
ασφάλεια και στην επένδυση σε ενεργά 
μέτρα υπέρ της αγοράς εργασίας. Μόλις 
εξασφαλιστεί η οικονομική ανάκαμψη, τα
δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν 
και να συντονιστούν στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. et

Τροπολογία 57
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
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σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Η σταδιακή απόσυρση των 
φορολογικών κινήτρων, που θα ξεκινήσει 
μόλις η οικονομία βρεθεί στα πρόθυρα 
διατηρήσιμης ανάκαμψης, πρέπει να 
συντονιστούν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Συλβάνα Ράπτη, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας, την προώθηση 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας, όπως προωθεί το ΔΓΕ στην 
Ατζέντα για την Αξιοπρεπή Εργασία και 
της διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 59
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις προσανατολισμένες στα 
αποτελέσματα για την εξασφάλιση της 
μακροοικονομικής σταθερότητας και της 
διατηρησιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. de

Τροπολογία 60
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση και 
δημιουργίας των προϋποθέσεων για την 
ανάπτυξη, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για 
την εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
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πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. it

Τροπολογία 61
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και των 
επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Τα 
δημοσιονομικά κίνητρα πρέπει να αρθούν 
και να συντονιστούν στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 62
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
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σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας και την καταπολέμηση της 
φτώχειας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 63
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

(8) Στο πλαίσιο συνολικών "στρατηγικών 
εξόδου" από την οικονομική κρίση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν και να 
διατηρήσουν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις 
για την εξασφάλιση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας και της διατηρησιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη 
βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς 
εργασίας. Τα δημοσιονομικά κίνητρα 
πρέπει να αρθούν και να συντονιστούν στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 64
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι 
μια στρατηγική εξόδου από την κρίση, θα 
πρέπει να αποτρέψει ενδεχόμενη νέα 
οικονομική και κοινωνική κατάρρευση, 
να είναι συντονισμένη με την 
διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική 
συνοχής και να αναζωογονήσει 
μεσοπρόθεσμα τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες.

Or. de

Τροπολογία 65
Georges Bach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι 
μια στρατηγική εξόδου από την κρίση, θα 
πρέπει να αποτρέψει ενδεχόμενη νέα 
οικονομική και κοινωνική κατάρρευση 
και να αναζωογονήσει μεσοπρόθεσμα τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες.

Or. de

Τροπολογία 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να είναι μια στρατηγική που θα 
θέσει τον λαό και τον πλανήτη στην 
πρώτη γραμμή, θα επιτύχει διατηρήσιμη 
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οικονομία, θα δημιουργήσει περισσότερες 
και καλύτερες θέσεις εργασίας και θα 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας λόγω της 
γηράσκουσας κοινωνίας, της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης και των απαιτήσεων 
μιας μελλοντικής διατηρήσιμης 
οικονομίας

Or. en

Τροπολογία 67
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να είναι μια στρατηγική εξόδου 
από την οικονομική κρίση, αποτροπής 
περαιτέρω οικονομικής και κοινωνικής 
κατάρρευσης και προώθησης των 
οικονομιών μας μεσοπρόθεσμα, 
προκειμένου να συμβάλουμε στον ηγετικό 
παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό ρόλο 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 68
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
θα πρέπει να είναι στρατηγική εξόδου 
από την οικονομική κρίση για να 
αποτραπεί ενδεχόμενη νέα οικονομική και 
κοινωνική κατάρρευση και να τονωθούν 



AM\820832EL.doc 31/253 PE442.935v02-00

EL

οι οικονομίες μας μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Οι εθνικοί προϋπολογισμοί και ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά 
ταμεία, πρέπει να συντονίζονται και να 
λειτουργούν προκειμένου να 
προετοιμάσουν την κοινωνία για βιώσιμη 
οικονομία. Επιπλέον, στην πολιτική των 
δημοσίων οικονομικών τους, ιδίως όσον 
αφορά τις περικοπές του 
προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξετάζουν τις απαιτήσεις που 
προϋποθέτει μια μετάβαση σε βιώσιμη 
οικονομία σε μια γηράσκουσα κοινωνία, 
και ιδίως την ανάγκη παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών και την ανάγκη επενδύσεων 
στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ θα 
πρέπει να αποτρέπει τον δυσανάλογο 
αντίκτυπο στην απασχόληση των 
γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 70
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την (9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
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Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές και 
μακροπρόθεσμα βιώσιμες θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών, η σωστή 
και αποτελεσματική διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕ, ως μέσο 
τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς 
και η παροχή κινήτρων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
φαινομένου της "διαρροής εγκεφάλων".

Or. el

Τροπολογία 71
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
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στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
την εκπαίδευση ή την επαγγελματική 
κατάρτισή τους, επιβεβαιώνοντας το 
δικαίωμα του ατόμου στη διά βίου 
μάθηση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
αναγνώριση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, 
ανεξάρτητα από το πώς και πού έχουν 
αποκτηθεί, προωθώντας την ευρύτερη 
δυνατή διάδοση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και της ανώτερης τεχνικής 
και επιστημονικής κατάρτισης, και στη 
βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και 
των επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. it

Τροπολογία 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την (9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
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Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται 
στη γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές 
προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, 
καθοριστική σημασία έχει η πλήρης 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών.

Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη διαχείριση της 
οικονομίας", που να στηρίζεται δηλαδή 
στη γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
προσφέροντας πρόσβαση στην εκπαίδευση 
για όλους, και εξασφαλίζοντας την 
δυνατότητα για επιδόσεις της έρευνας και 
των επιχειρήσεων, για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων. 
Πρέπει να ενθαρρύνουν την οικονομική 
δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει ώστε
οι δημιουργικές ιδέες να μετατρέπονται σε 
καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες -και 
ιδίως πολύτιμες από κοινωνικής άποψης-
υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή με υψηλό επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. de

Τροπολογία 73
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
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βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης,
στη δημιουργία μιας κοινής βάσης 
γνώσεων μεταξύ των πολιτών των 
κρατών μελών, στην εξασφάλιση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους, και 
στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας 
και των επιχειρήσεων για την προώθηση 
της καινοτομίας και τη διάδοση των 
γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και 
να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. fr

Τροπολογία 74
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ για την εξάλειψη των 
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την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

περιφερειακών ανισοτήτων. Πρέπει να 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και 
να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or. el

Τροπολογία 75
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ, αποτρέποντας την 
ευρωπαϊκή φυγή εγκεφάλων. Πρέπει να 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και 
την ανάπτυξη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να μετατρέψουν 
τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα 
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που 
μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, 
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παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

οικονομική και κοινωνική συνοχή και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές 
προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, 
καθοριστική σημασία έχει η πλήρης 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια "έξυπνη ανάπτυξη", 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας, 
στη βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, και 
στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας 
και των επιχειρήσεων για την προώθηση 
της καινοτομίας και τη διάδοση των 
γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και 
να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών.
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Or. en

Τροπολογία 77
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Για να προωθηθεί η οικονομική 
ανάπτυξη, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταπολεμήσουν τα μέτρα που την 
επιβραδύνουν δηλαδή τη γραφειοκρατική 
επιβάρυνση, τις υπερβολικές ρυθμίσεις 
και προδιαγραφές, την υψηλή φορολογία 
και τις τάσεις προστατευτισμού.

Or. en

Τροπολογία 78
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η επίτευξη μιας βαθιάς και 
αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς αποτελεί 
κομβικό στοιχείο για τη διασφάλιση των 
συνολικών μακροοικονομικών επιδόσεων 
της ΕΕ· έχει ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία 
για την αξιοπιστία της οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης να υπάρξουν 
οικονομική οφέλη, να αποκατασταθεί η 
ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης.

Or. en
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Τροπολογία 79
Siiri Oviir

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση. 

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Επίσης είναι ζωτικής 
σημασίας να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
την ανάπτυξη επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος ευνοϊκού προς καινοτόμες 
και δυναμικές ενέργειες εκ μέρους 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικότερα 
μέσω ηπιότερων κανονιστικών 
ρυθμίσεων, μειωμένης διοικητικής 
επιβάρυνσης και βελτιωμένης πρόσβασης 
σε κεφάλαιο. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση. 

Or. et
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Τροπολογία 80
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει, 
στο μέτρο του δυνατού, να καταστούν 
προσβάσιμες σε όλες τις εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ούτως 
ώστε να υπάρχουν δυνατότητες 
προώθησης αλλαγών για την ενίσχυση 
της διατηρησιμότητας σε όλο το φάσμα.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. 
Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να 
προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση. Η κρίση αυτή δεν πρέπει να 
παρακωλύσει ή να καθυστερήσει τον 
ζωτικό μετασχηματισμό σε πράσινη και 
βιώσιμη οικονομία.

Or. en
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Τροπολογία 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης, στην οποία οι πόροι 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά, και την 
ανάπτυξη νέων διαδικασιών και 
τεχνολογιών, ιδίως δε πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον 
για τις ΜΜΕ, να προωθήσουν τη 
δημιουργία "πράσινων" και διατηρήσιμων 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση. Ιδίως όσον αφορά τον 
αναπροσανατολισμό προς την παραγωγή 
διαφορετικών προϊόντων πρέπει να 
χορηγηθεί επαρκής χρηματοδότηση, 
ούτως ώστε να είναι δυνατό να 
αντεπεξέλθουν στις συνακόλουθες 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης και να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες για τους 
εργαζόμενους.

Or. de

Τροπολογία 82
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης καθώς και θέσεων 
απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας και να εκσυγχρονίσουν τη
βιομηχανική τους βάση.

Or. el

Τροπολογία 83
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
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και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης, μεταξύ άλλων με 
την οργάνωση προσφοράς δυνατοτήτων 
κατάρτισης προσανατολισμένης στις νέες 
ανάγκες δεξιοτήτων, και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

Or. it

Τροπολογία 84
Georges Bach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης" με 
περισσότερη απασχόληση. Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών, τη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
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χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα 
πρέπει επίσης να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να 
προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

Or. de

Τροπολογία 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
«διατηρήσιμης ανάπτυξης». Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία «πράσινων» 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
«διατηρήσιμης ανάπτυξης». Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης , που δεν συμβάλλουν στην 
αύξηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.
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Or. pl

Τροπολογία 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, που θα 
βασίζονται σε αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας, πρέπει να έχουν ως στόχο την 
επίτευξη "διατηρήσιμης ανάπτυξης". 
Διατηρήσιμη ανάπτυξη σημαίνει την 
οικοδόμηση μιας οικονομίας βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής στην οποία οι πόροι 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά, δίκαιη 
κατανομή του κόστους και των ωφελειών 
και αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της 
Ευρώπης στον αγώνα δρόμου για την 
ανάπτυξη νέων διαδικασιών και 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πράσινων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εφαρμόσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα 
πρέπει επίσης να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, να 
προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης". Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

(10) Επίσης, τα κράτη μέλη, μέσω των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη 
"διατηρήσιμης ανάπτυξης" και 
αξιοπρεπούς εργασίας. Διατηρήσιμη 
ανάπτυξη σημαίνει την οικοδόμηση μιας 
οικονομίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
στην οποία οι πόροι χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά, δίκαιη κατανομή του κόστους 
και των ωφελειών και αξιοποίηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον αγώνα 
δρόμου για την ανάπτυξη νέων 
διαδικασιών και τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων 
τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
να προωθήσουν τη δημιουργία "πράσινων" 
θέσεων απασχόλησης και να 
εκσυγχρονίσουν τη βιομηχανική τους 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 

(11) Τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
των κρατών μελών, πρέπει να επιδιώκουν 
την επίτευξη μιας "οικονομικής 
διαχείρισης χωρίς αποκλεισμούς". 
Οικονομική διαχείριση χωρίς 
αποκλεισμούς σημαίνει την οικοδόμηση 
μιας συνεκτικής κοινωνίας η οποία παρέχει 
στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και 
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διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

να διαχειρίζονται τις αλλαγές και, 
επομένως, να συμμετέχουν στον πολιτικό 
κοινωνικό και πολιτιστικό βίο. Συνεπώς, 
οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών 
πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση καθόλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής σε εισόδημα 
που να αποτρέπει τη φτώχεια και σε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η αξιοπρεπής διαβίωση και 
η αυτονομία, μειώνοντας τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την 
κατάργηση των εμποδίων για τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας που να 
ανταποκρίνεται στις επιλογές του 
εργαζόμενου, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας –ιδίως 
δε τις γυναίκες–, τους νέους, τα άτομα με 
αναπηρία και τους μετανάστες. Θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
διατηρήσιμης οικονομικής διαχείρισης 
χωρίς αποκλεισμούς φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση αγορών εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς με την επένδυση σε 
επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την 
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη 
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, 
σύμφωνα με τις αρχές της "αξιοπρεπούς 
εργασίας" της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) και υπό το φως των 
συμπερασμάτων της ανεπίσημης 
συνάντησης των υπουργών Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Βερολίνο 
από τις 18 έως τις 20 Ιανουαρίου 2007 με 
θέμα την "ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ" – η 
Ευρώπη χρειάζεται δηλαδή περισσότερες 
κοινές προσπάθειες για την προώθηση 
"της εργασίας σε καλές συνθήκες", η 
οποία καλύπτει τα δικαιώματα και τη 
συμμετοχή των εργαζόμενων, τη δίκαιη 
αμοιβή, την ασφάλεια και προστασία της 
υγείας στον χώρο εργασίας, την 
οργάνωση της εργασίας με τρόπο φιλικό 
προς την οικογενειακή ζωή, όπως και 
καλές και δίκαιες συνθήκες εργασίας και 
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κατάλληλη κοινωνική προστασία, 
στοιχεία απαραίτητα για την αποδοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πολίτες 
της – και την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της διαρθρωτικής 
ανεργίας και της ακούσιας αεργίας, και 
συγχρόνως η εξασφάλιση ολοκληρωμένης 
κοινωνικής προστασίας, η οποία να μην 
αρκείται στην πρόληψη της φτώχειας και
την κοινωνική και πολιτισμική ένταξη. 
Συγχρόνως είναι απαραίτητο να μειωθούν 
σημαντικά οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες.
________________________
[1] Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες 
κοινές προσπάθειες για την προώθηση "της 
εργασίας σε καλές συνθήκες", η οποία 
καλύπτει τα δικαιώματα και τη συμμετοχή 
των εργαζόμενων, τη δίκαιη αμοιβή, την 
ασφάλεια και την προστασία της υγείας στον 
χώρο εργασίας, και την οργάνωση της 
εργασίας με τρόπο φιλικό προς την 
οικογενειακή ζωή. Οι καλές και δίκαιες 
συνθήκες εργασίας όπως και η κατάλληλη 
κοινωνική προστασία συνιστούν απαραίτητα 
στοιχεία για την αποδοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τους πολίτες της.

Or. de

Τροπολογία 89
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
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διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης 
συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων, επιτυγχάνοντας 
αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και 
ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.

Or. el
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες σε όλους τους 
πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής για να αποκτούν επαγγελματικά 
προσόντα και να αναπροσαρμόζονται 
στις αλλαγές της αγοράς εργασίας, 
μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση 
των εμποδίων για τη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, 
τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, 
τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, λαμβανομένης 
υπόψη της ζήτησης στην αγορά εργασίας,
τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας 
και την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της διαρθρωτικής 
ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και 
ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς".
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες.
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς".
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες, 
ιδίως με την εφαρμογή συστημάτων 
αποταμίευσης μισθωτών σε συνδυασμό 
με φορολογικά ή κοινωνικά κίνητρα.
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας, ιδίως με την 
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κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

εφαρμογή και την προώθηση 
συστημάτων κατάρτισης με καλές 
επιδόσεις, και την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της διαρθρωτικής 
ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και 
ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.

Or. fr

Τροπολογία 92
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
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κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τις 
συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και 
αγοράς εργασίας, την επένδυση σε 
επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την 
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη διά 
βίου μάθηση, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της διαρθρωτικής 
ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και 
ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.

Or. el

Τροπολογία 93
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
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νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

μετανάστες, εφόσον ικανοποιούν, ως μέλη 
των παραπάνω ομάδων, τις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας και εφόσον είναι 
δυνατή η κοινωνική ενσωμάτωση. Θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα 
οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης 
φθάνουν σε όλους τους πολίτες και όλες 
τις περιφέρειες. Συνεπώς, το βασικό 
μέλημα των προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει 
να είναι η εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών
εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. de

Τροπολογία 94
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς".
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς".
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
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διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες.
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες.
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας, ξεπερνώντας την 
ακαμψία της οργάνωσης της εργασίας 
και των ωραρίων, και την καταπολέμηση 
του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής 
ανεργίας και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας, με
τη θέσπιση για το σκοπό αυτό 
αποτελεσματικών συστημάτων 
καθολικής εγγύησης του εισοδήματος, 
και ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.

Or. it

Τροπολογία 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
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Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τις αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και αυτούς που δεν 
είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην 
αγορά εργασίας. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και της ισότητας 
των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση 
του κατακερματισμού, παρέχοντας 
ασφάλεια στους εργαζόμενους σε όλες τις 
μορφές απασχόλησης, των διακρίσεων,
της διαρθρωτικής ανεργίας και της 
αεργίας, και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en
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Τροπολογία 96
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές, ιδίως αυτές 
που επήλθαν λόγω των νέων τεχνολογιών, 
του αυτοματισμού και της επανάστασης 
στον χώρο των υπολογιστών και, 
επομένως, να συμμετέχουν στην κοινωνία 
και στην οικονομία. Συνεπώς, οι 
μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει 
να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες 
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, 
μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, με την κατάργηση 
των εμποδίων για τη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, 
τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, 
τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των ευέλικτων αγορών 
εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
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προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 97
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία, τους 
ανειδίκευτους εργαζόμενους, τις 
μειονότητες και ειδικότερα τους Ρομά και 
τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
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καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 98
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τους παρέχοντες φροντίδα, τα 
άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους 
μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
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εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας - ειδικότερα της 
ανεργίας των νέων και της αεργίας, και 
συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 99
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
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διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, των 
διακρίσεων, της διαρθρωτικής ανεργίας 
και της αεργίας, και συγχρόνως η 
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, 
διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και 
ενεργής ένταξης για τη μείωση της 
φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 

(11) Επίσης, τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς". 
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει 
την οικοδόμηση μιας συνεκτικής 
κοινωνίας η οποία παρέχει στους πολίτες 
τα μέσα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και, επομένως, 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν 
πρόσβαση και ευκαιρίες καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας 
έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, με την κατάργηση των 
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εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους 
νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους 
μετανάστες. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της 
οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους 
τους πολίτες και όλες τις περιφέρειες. 
Συνεπώς, το βασικό μέλημα των 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των 
κρατών μελών πρέπει να είναι η 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με την 
επένδυση σε επιτυχείς 
αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας και την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας, 
και συγχρόνως η εξασφάλιση μιας 
κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής 
προστασίας και ενεργής ένταξης για τη 
μείωση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα 
κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν το 
κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για νέες 
μορφές εργασίας, μεριμνώντας 
ταυτόχρονα για τη διασφάλιση αφενός 
επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας και, 
αφετέρου, ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης για τους εργαζόμενους, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συμβατότητα της οικογενειακής με την 
επαγγελματική ζωή.
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Τροπολογία 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα 
κράτη μέλη πρέπει, με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, να θεσπίσουν κατάλληλο 
νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες μορφές 
εργασίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
πρέπει να προετοιμαστούν για την 
προσαρμογή των συνθηκών και του 
χρόνου εργασίας ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής, να ορίσουν νομοθετικό 
πλαίσιο για τους νέους τύπους 
απασχόλησης, το οποίο να θέτει τους 
ενδιαφερόμενους εργαζόμενους σε 
ισότιμη βάση και να καθιστά δυνατή την 
απασχόληση που να μην προάγει τον 
περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς 
εργασίας και που να διασφαλίζει την 
συνολική προστασία των ατομικών και 
συλλογικών δικαιωμάτων των 
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εργαζομένων και να τους παρέχει την 
απαραίτητη κοινωνική προστασία.

Or. de

Τροπολογία 104
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα 
κράτη μέλη πρέπει, με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, να θεσπίσουν κατάλληλο 
νομοθετικό πλαίσιο για τις νέες μορφές 
εργασίας. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να 
μεριμνά αφενός για τη διασφάλιση 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης, 
αποφεύγοντας τον κατακερματισμό της 
αγοράς εργασίας, διασφαλίζοντας 
συνολική προστασία των ατομικών και 
συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων, 
καθώς και επαρκή κοινωνική ασφάλειας 
για τους εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 105
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο του στόχου της 
"ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς" τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν για 
να δημιουργήσουν κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για νέες μορφές εργασίας, 
μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη 
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διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
ασφάλειας και ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης για τους εργαζόμενους.

Or. en

Τροπολογία 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης εάν ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της 
Ευρώπης και εξασφαλίζουν 
ανταγωνιστική πρόσβαση σε εισαγωγές 
ζωτικής σημασίας. Συνεπώς, οι 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και 
της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 107
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
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συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης εάν ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης 
και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και 
της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης εάν ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης
και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και 
της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο,  ενώ, στο 
πλαίσιο αυτό,  η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει 
ισχυρή παγκόσμια επιτήρηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν έντονα την 
απασχόληση, την κινητικότητα των 
εργαζομένων και τα κοινωνικά 
χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως είναι οι
συντάξεις.

Or. nl

Τροπολογία 108
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης εάν ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης 
και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και 

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης εάν 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν 
νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της 
Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και 
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της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Or. el

Τροπολογία 109
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίζουν τους εθνικούς τους στόχους έτσι 
ώστε, μέχρι το 2020, το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ανδρών να φτάσει το 75%, ιδίως με την 
αύξηση της απασχόλησης των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των ατόμων με αναπηρία.
Εκτός αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίζουν τους εθνικούς τους στόχους έτσι 
ώστε το ποσοστό των γυναικών και 
αντρών ηλικίας από 20 έως 24 που 
ακολουθούν κάποια κατάρτιση ή 
απασχολούνται να φτάσει το 90%.

Or. de

Τροπολογία 110
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Κατά τη χάραξη και υλοποίηση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εστιάσουν 
ειδικότερα στο να διασφαλίσουν ότι η 
προωθούμενη ανάπτυξη θα 
χαρακτηρίζεται από ένταση εργασίας και 
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θα συνοδεύεται με σημαντική δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην πραγματική 
οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 111
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθούν να
εφαρμόζουν πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
δυσκολιών τους, ώστε οι συντονισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να 
αποφέρουν τα αναμενόμενα θετικά 
δευτερογενή αποτελέσματα.

Or. el

Τροπολογία 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά και με τον ίδιο ρυθμό, 
ώστε οι συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.



AM\820832EL.doc 69/253 PE442.935v02-00

EL
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Τροπολογία 113
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως, ώστε οι συντονισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να 
αποφέρουν τα αναμενόμενα θετικά 
δευτερογενή αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 114
Tadeusz Cymański

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές 
τους καταστάσεις.

Or. pl
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Τροπολογία 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Συλβάνα Ράπτη, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τη στρατηγική για την 
Ευρώπη 2020, και ιδίως τις εργασιακές 
και κοινωνικές πτυχές της, κατά τον 
προγραμματισμό και τη χρήση των
κονδυλίων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Η 
χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
θα περιορίσει τον αριθμό των 
γραφειοκρατικών εμποδίων και θα 
διευκολύνει τη λήψη πιο 
μακροπρόθεσμων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 116
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
προωθήσουν την μεγέθυνση και να 
αυξήσουν το δυναμικό του κλάδου για 
καινοτομία –ιδίως όσον αφορά τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)– με την 
παροχή κυρίως οικονομικών κινήτρων 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και απαλλάσσοντας τον κλάδο από τα 
διοικητικά και μη δασμολογικά εμπόδια. 
Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
γυναικών και των νέων στην αγορά 
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εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για επαρκείς υπηρεσίες 
μέριμνας των παιδιών, έτσι ώστε να 
μπορεί να τεθεί στη διάθεση κάθε παιδιού 
προσχολικής ηλικίας μία θέση για παροχή 
μέριμνας εκτός της οικογένειας· εκτός 
αυτού, θα πρέπει να παρέχεται σε κάθε 
νέο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, μια θέση εργασίας ή μια θέση 
κατάρτισης ή επιμόρφωσης εντός έξι 
μηνών μετά από την περάτωση της 
σχολικής του εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Κατά την υποβολή στοιχείων 
σχετικά με τους δείκτες απασχόλησης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή, 
διαχωρισμένα ανά φύλο και συγκρίσιμα 
στοιχεία που θα αντικατοπτρίζουν ορθά 
στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το 
εργατικό δυναμικό, το ποσοστό της 
εργασίας που εξασφαλίζει οικονομική 
ανεξαρτησία, τη μερική απασχόληση και 
τη μερική ανεργία.

Or. en

Τροπολογία 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τη στρατηγική για την 
Ευρώπη 2010, και ιδίως τις εργασιακές 
και κοινωνικές πτυχές της, κατά τον 
προγραμματισμό και την χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Ταμείου Συνοχής. 

Or. de

Τροπολογία 119
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους τη στρατηγική για την 
Ευρώπη 2020, και ιδίως τις εργασιακές 
και κοινωνικές πτυχές της, κατά τον 
προγραμματισμό και την χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Η 
σημασία επισημαίνεται από την ανάγκη 
για μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
συνεργιών και των 
συμπληρωματικοτήτων των διαφόρων 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μέσων 
για να επιτευχθούν οι πολύπλοκοι στόχοι 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 
πράσινη ανάπτυξη και για να στηριχθούν 
αποτελεσματικότερα οι πιο μειονεκτούσες 
μικροπεριοχές και οι πιο ευαίσθητες 
ομάδες που αντιμετωπίζουν πολύπλοκα 
και πολυπαραγοντικά μειονεκτήματα.
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Or. en

Τροπολογία 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η 
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με 
όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, με τη στενή σύνδεση των 
κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών 
εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην 
εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και 
στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής.

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η 
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 είναι 
αναγκαίο να εφαρμόζεται σε συνεργασία 
με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, με τη στενή σύνδεση των 
κοινοβουλίων και των εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών. Οι κοινωνικοί 
εταίροι διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο, 
καθώς, χωρίς τη συμμετοχή τους, δεν θα 
ήταν δυνατή η ουσιαστική εφαρμογή της 
στρατηγικής για την απασχόληση στις 
επιχειρήσεις.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
έχουν ίσα δικαιώματα, ούτως ώστε να
συμβάλλουν στην εκπόνηση των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, στην 
εφαρμογή τους και στη γενικότερη 
προβολή της στρατηγικής. 

Or. de

Τροπολογία 121
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η 
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με 
όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, με τη στενή σύνδεση των 

(14) Ενώ οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη, η 
στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεργασία με 
όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, με τη στενή σύνδεση των 
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κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών 
εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην 
εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και 
στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής.

κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών 
εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην 
εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων, στην εφαρμογή τους και 
στη γενικότερη προβολή της στρατηγικής, 
καθόσον οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις τοπικές 
συνθήκες και προτιμήσεις.

Or. en

Τροπολογία 122
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αυξήσουν το ποσοστό της απασχόλησης 
μέσω μέτρων για την ενεργοποίηση, ιδίως 
των ανθρώπων με χαμηλότερη 
εξειδίκευση, μέσω υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, μέσω της εκπαίδευσης 
και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και 
μέσω επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 
για ανθρώπους με αναπηρία και 
ανθρώπους που χρήζουν ιδιαίτερης 
προστασίας. Εφόσον το επιτρέπει η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, μέσω ειδικών 
προγραμμάτων, να αυξήσουν την 
απασχολησιμότητα των μεταναστών που 
βρίσκονται ήδη στη χώρα. Εκτός αυτού, 
υπάρχει ανάγκη για καινοτόμα 
προγράμματα με στόχο την επανένταξη 
ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να εξαλείψουν τα εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την έναρξη του 
επαγγελματικού βίου και θα πρέπει να 
στηρίξουν την δημιουργία θέσεων 
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εργασίας και την κοινωνική καινοτομία, 
όπως και να βελτιώσουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών απασχόλησης. Πιο 
συγκεκριμένα θα πρέπει οι κανόνες 
απασχόλησης να γίνουν πιο ευέλικτοι, 
ώστε να επιτρέπουν εργασιακές 
πρακτικές που να ανταποκρίνονται στην 
ανάγκη συμβιβασμού της οικογενειακής 
ζωής και της εργασίας όπως πιο 
ευέλικτες ρυθμίσεις συνταξιοδότησης. Θα 
πρέπει επίσης να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
για επανένταξη στην απασχόληση μετά 
από παρατεταμένη διακοπή του 
επαγγελματικού βίου λόγω της φροντίδας 
των παιδιών.  Προκειμένου να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν πιο ουσιαστικά στους 
κύκλους παραγωγής, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται πιο ουσιαστικά οι 
στρατηγικές της "ευελιξίας με ασφάλεια" 
για την αύξηση της ευελιξίας, μέσω της 
ενεργούς πολιτικής της αγοράς εργασίας 
και μέσω καταλλήλων συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, έτσι ώστε η 
μετάβαση από τη μία θέση εργασίας σε 
κάποια άλλη να μην έχει ως αποτέλεσμα 
δυσανάλογες οικονομικές επιβαρύνσεις. 
Τα παραπάνω θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με μια σαφή δέσμευση για 
ενεργή υποστήριξη κατά την αναζήτηση 
εργασίας. Νέες μορφές εργασίας όπως η 
άτυπη, προσωρινή απασχόληση, η μερική 
απασχόληση και η εργασία από το σπίτι 
συναντώνται όλο και πιο συχνά, παρόλο 
που δεν υπάρχει για αυτές κάποια σχετική 
νομοθετική ρύθμιση. Δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε μείωση της κοινωνικής 
ασφάλισης των ενδιαφερόμενων ατόμων.

Or. de

Τροπολογία 123
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών 
της πολικής για την απασχόληση στα 
κράτη μέλη, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
ανοικτή μέθοδος συντονισμού δεδομένου 
ότι η επίδρασή της στα κράτη μέλη είναι 
πολύ περιορισμένη.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της άνισης προόδου που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, παρατηρούνται αυξανόμενες 
αμφιβολίες ως προς την χρησιμότητα της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να βελτιωθεί, ούτως ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εφαρμογή των 
καθορισθέντων στόχων.

Τροπολογία 124
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά 
κατευθυντήριων γραμμών, που 
αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 
24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο 
την απασχόληση και τα γενικά θέματα 
οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
συνδέονται αναπόσπαστα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου 
[…] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις 
"ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 

(15) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά 
κατευθυντήριων γραμμών, που 
αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 
24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο 
την απασχόληση, την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και τα γενικά θέματα 
οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
συνδέονται αναπόσπαστα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου 
[…] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις 
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για την Ευρώπη 2020". "ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την Ευρώπη 2020".

Or. el

Τροπολογία 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά 
κατευθυντήριων γραμμών, που 
αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 
24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο 
την απασχόληση και τα γενικά θέματα 
οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
συνδέονται αναπόσπαστα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου 
[…] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις 
"ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την Ευρώπη 2020".

(15) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
συνοδεύεται από μια σειρά 
κατευθυντήριων γραμμών, που 
αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 
24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο 
την απασχόληση και τα γενικά θέματα 
οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 
συνδέονται αναπόσπαστα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου 
[…] της […]. Από κοινού, αποτελούν τις 
"ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την Ευρώπη 2020".

Or. de

Τροπολογία 126
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει, 
προκειμένου να αυξηθεί η 
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απασχολησιμότητα, να γίνει πλήρης 
χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου μέσω της λήψης 
μέτρων για την ανάπτυξη των 
προσωπικών δεξιοτήτων και για την 
απόκτηση των προσόντων που 
απαιτούνται για τα επαγγέλματα του 
μέλλοντος. Προκειμένου να προωθηθεί η 
επαγγελματική κινητικότητα, είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για την αύξηση της 
προθυμίας για κινητικότητα, ιδίως 
λαμβάνοντας μέτρα για τη 
βελτιστοποίηση των δημόσιων 
μεταφορών ανάμεσα στα αστικά κέντρα.

Or. de

Τροπολογία 127
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή 
τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες 
τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθυνθούν από το 
Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Θα 
αποτελέσουν επίσης τη βάση για την 
κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από 
την Συμβούλιο και την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(16) Παρέχουν ακριβή καθοδήγηση στα 
κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
και για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή 
τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές θα γίνει η 
εκπόνηση των εθνικών ετήσιων 
εκθέσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και θα 
αξιολογηθούν μαζί με τα μέτρα για τη 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό την 
αναγκαία σύνδεση μεταξύ των στόχων 
της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 
και των απαιτήσεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες 
τις ειδικές κατά χώρα ανακοινώσεις από 
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το Συμβούλιο στα κράτη μέλη, με 
συνέπειες στους προϋπολογισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων. Θα αποτελέσουν 
επίσης τη βάση για την κατάρτιση της 
κοινής έκθεσης για την απασχόληση που 
διαβιβάζεται ετησίως από την Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 128
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή 
τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες 
τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθυνθούν από το 
Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Θα 
αποτελέσουν επίσης τη βάση για την 
κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή 
τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες 
τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθυνθούν από το 
Συμβούλιο στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης 
των κρατών μελών. Θα αποτελέσουν 
επίσης τη βάση για την κατάρτιση της 
κοινής έκθεσης για την απασχόληση που 
διαβιβάζεται ετησίως από το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο.

Or. el
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Τροπολογία 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεξάρτησή τους και την εναρμόνισή 
τους με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα αποτελέσουν τη βάση για όλες 
τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθυνθούν από το 
Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Θα 
αποτελέσουν επίσης τη βάση για την 
κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από 
την Συμβούλιο και την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(16) Αυτές οι νέες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Παρέχουν ακριβή 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη για τον 
προσδιορισμό των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και για την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλεξάρτησή τους. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν 
τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα 
συστάσεις που ενδέχεται να απευθυνθούν 
από το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Θα 
αποτελέσουν επίσης τη βάση για την 
κατάρτιση της κοινής έκθεσης για την 
απασχόληση που διαβιβάζεται ετησίως από 
την Συμβούλιο και την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Εν τω μεταξύ τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί και τα αποτελέσματά τους θα 
πρέπει να αναλυθούν από επιστήμονες και 
να αναθεωρηθούν με κριτική ματιά.

Or. de
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Τροπολογία 131
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα
λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών για τις 
οποίες υποβάλλονται εκθέσεις στα 
πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων. Τα κράτη μέλη 
σχεδιάζουν προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τα οποία συνάδουν με 
τους στόχους που ορίζονται στις
"ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές
για την Ευρώπη 2020".

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα και στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
αποτελούν προτεραιότητα για τις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση 
και ο κοινωνικός αντίκτυπος των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, τα οποία
πρέπει να συνάδουν με τους στόχους που 
ορίζονται στις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, πρέπει να παρακολουθούνται με 
προσοχή. Τα κράτη μέλη, κατά την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
του παραρτήματος, ακολουθούν τη δομή 
που έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων 
που επιτεύχθηκαν.

Or. it

Τροπολογία 132
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα
λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών για τις 
οποίες υποβάλλονται εκθέσεις στα πλαίσια 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα
εφαρμόζονται στις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών για τις οποίες 
υποβάλλονται εκθέσεις στα πλαίσια των 
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των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων. Τα κράτη μέλη 
σχεδιάζουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
τα οποία συνάδουν με τους στόχους που 
ορίζονται στις "ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 
2020".

εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων.
Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τα οποία συνάδουν με 
τους στόχους που ορίζονται στις
"ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την Ευρώπη 2020".

Or. it

Τροπολογία 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών. Οι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
όσων επηρεάζονται από τις διάφορες 
πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020, των 
κοινοβουλευτικών οργάνων και των 
κοινωνικών εταίρων, θα εμπλέκονται 
στενά σε όλη τη φάση σχεδιασμού και 
εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών.
Τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα, 
ακολουθούν οι κατάλληλοι επί μέρους 
στόχοι και δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικά 
με τις συνέπειες και τα αποτελέσματα 
όπως και εθνικών στόχων, δεικτών και 
πινάκων αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους 
στόχους και δείκτες, μαζί με τις 
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κατευθυντήριες γραμμές και 
συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα 
τις οποίες λαμβάνουν από το Συμβούλιο.
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά την 
απασχόληση και τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν 
από αντίστοιχα εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα.
Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών του παραρτήματος, τα κράτη 
μέλη ακολουθούν τη δομή που θα 
συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και 
περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
σαφήνεια, τη διαφάνεια και την 
συγκρισιμότητα ανάμεσα στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων τους λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών. Οι φορείς, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται οι φορείς σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα 
κοινοβουλευτικά όργανα και οι 
κοινωνικοί εταίροι καθώς και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
και ιδιαίτερα οι φορείς παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, εμπλέκονται 
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κατά περίπτωση στενά σε όλη τη φάση 
του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
των προγραμμάτων αυτών, καθώς και 
στον καθορισμό των στόχων και των 
δεικτών.
Τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα, 
ακολουθούν οι κατάλληλοι επί μέρους 
στόχοι και δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικά 
με τις συνέπειες και τα αποτελέσματα 
όπως και εθνικών στόχων, δεικτών και 
πινάκων αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους 
στόχους και δείκτες, μαζί με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και 
συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα 
τις οποίες λαμβάνουν από το Συμβούλιο.
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά την 
απασχόληση και τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν 
από αντίστοιχα εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα.
Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών του παραρτήματος, τα κράτη 
μέλη ακολουθούν τη δομή που θα 
συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και 
περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
σαφήνεια, τη διαφάνεια και την 
συγκρισιμότητα ανάμεσα στα κράτη 
μέλη.
Τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να 
περιγράφουν ρητά τους συγκεκριμένους 
εθνικούς στόχους που συμβάλλουν στους 
εμβληματικός στόχους της ΕΕ σύμφωνα 
με τις εθνικές δυνατότητες. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να επενδύουν στην ενεργό 
παρακολούθηση και στη συγκέντρωση 
λεπτομερών στατιστικών στοιχείων. Για 
να υπάρξουν πραγματικά αποτελέσματα 
και για να ενισχυθεί η επίδραση των 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
απασχόληση και των εθνικών 
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μεταρρυθμιστικών σχεδίων, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, τα 
κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζουν τις 
συνέπειες των πράξεών τους.

Or. en

Τροπολογία 135
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις 
προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο προκειμένου να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τον βαθμό 
επίτευξης από πλευράς κρατών μελών 
των βασικών στόχων της ΕΕ όπως 
περιγράφονται στο παράρτημα.
 Η Επιτροπή εκπονεί μελέτες σχετικά με 
τις επιπτώσεις κατά τη μεσοπρόθεσμη 
ανασκόπηση (για τις περιόδους 2010-
2014 και μετά το 2014) όπου 
περιλαμβάνεται και συγκριτική ανάλυση 
επιδόσεων προκειμένου να αξιολογηθεί ο 
βαθμός επίτευξης των κατευθυντήριων 
στόχων της ΕΕ.
Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί 
παραβάσει σε βάρος των κρατών που δεν 
συμμορφώνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανατοποθέτηση της Επιτροπής στο επίκεντρο του συστήματος για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των κύριων στόχων της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Η καθιέρωση μόνιμου 
αποκεντρωμένου διαλόγου σε όλα τα επίπεδα μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κύριων στόχων της ΕΕ. Εύλογο είναι να 
υπάρξει διάκριση των δύο φάσεων των περιόδων 2010-2014 και μετά το 2014. Λαμβάνοντας 
υπόψη την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ θα απαιτηθούν τρία έως τέσσερα 
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χρόνια προπαρασκευαστικών εργασιών, η επίτευξη σταδιακής ανάληψης υποχρεώσεων από 
πλευράς κρατών μελών, κοινοβουλίου και κοινωνίας και ο καθορισμός συνεπούς 
χρηματοδότησης της διαδικασίας αυτής.

Τροπολογία 136
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών. Οι φορείς, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται οι φορείς σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα 
κοινοβουλευτικά όργανα και οι 
κοινωνικοί εταίροι, εμπλέκονται στενά σε 
όλη τη φάση του σχεδιασμού, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης των προγραμμάτων 
αυτών, καθώς και στον καθορισμό των 
στόχων και των δεικτών.
Τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα, 
ακολουθούν οι κατάλληλοι επί μέρους 
στόχοι και δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικά 
με τις συνέπειες και τα αποτελέσματα 
όπως και εθνικών στόχων, δεικτών και 
πινάκων αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τους αυτούς τους 
στόχους και δείκτες, μαζί με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και 
συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε χώρα 
τις οποίες λαμβάνουν από το Συμβούλιο.
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά την 
απασχόληση και τον κοινωνικό αντίκτυπο 
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των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν 
από αντίστοιχα εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα.
Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών του παραρτήματος, τα κράτη 
μέλη ακολουθούν τη δομή που θα 
συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και 
περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
σαφήνεια, τη διαφάνεια και την 
συγκρισιμότητα ανάμεσα στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή -7 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή: Ισότητα των 
φύλων
Τα κράτη μέλη, θέτοντας συγκεκριμένους 
στόχους σχετικά με την ισότητα των 
φύλων, την ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της ισότητας ανδρών και γυναικών και με 
συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής, 
αυξάνουν τη γυναικεία απασχόληση που 
σέβεται απολύτως τα δικαιώματα των 
γυναικών και καταργεί τις διαφορές 
αμοιβών με βάση το φύλο, τις διακρίσεις, 
και τις διαφορές λόγω φύλου όσον αφορά 
την απασχόληση και τους δείκτες 
ανεργίας·
Τα κράτη μέλη πρέπει να στοχεύουν στην 
επίτευξη δείκτη απασχόλησης 75% για 
τους άνδρες και τις γυναίκες (με βάση τα 
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) μέχρι 
το 2020, μέσω, μεταξύ άλλων,
- αύξησης των δημοσίων και ιδιωτικών 
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επενδύσεων, αύξησης των ποιοτικών 
δημοσίων υπηρεσιών και στήριξης των 
οικογενειών και των ατόμων·
- διασφάλισης προσβάσιμων, προσιτών, 
ευέλικτων και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε πρόσβαση σε 
διευκολύνσεις παιδικής μέριμνας με 
στόχο να επιτευχθεί το 50% της 
απαραίτητης φροντίδας για τα παιδιά 
ηλικίας έως 3 ετών και 100% της 
φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 
και 6 ετών και βελτιωμένη πρόσβαση για 
μέριμνα άλλων εξαρτωμένων ατόμων και 
ιδίως ηλικιωμένων·
- την αντιμετώπιση των επισφαλών 
συνθηκών εργασίας, δεδομένου ότι η 
πλειοψηφία των πληττομένων είναι 
γυναίκες·
- ευρύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων μεταναστριών και γυναικών 
που ανήκουν σε μειονότητες·
- την αναγνώριση των δικαιωμάτων 
συνδρομής συζύγων και συντρόφων 
ζωής, που στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων είναι γυναίκες, οι οποίοι 
βοηθούν σε βιοτεχνίες, στο εμπόριο, στη 
γεωργία, στην αλιεία και στις μικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις, για να 
μπορούν να χαίρουν της δέουσας 
προστασίας στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης και της εργασίας τους·
- τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και της εκτίμησης της εργασίας σε τομείς 
στους οποίους οι γυναίκες 
εκπροσωπούνται σε ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό (π.χ. περίθαλψη και οικιακή 
εργασία, ορισμένοι τομείς υπηρεσιών).
Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν για την 
πλήρη εφαρμογή της αρχής της ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία και για να 
μειωθεί η διαφορά αμοιβών μεταξύ των 
δύο φύλων σε 0-5% έως το 2020. Οι 
στόχοι αυτοί θα υποστηριχθούν από την 
αναθεωρημένη οδηγία της Επιτροπής 
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75/117/ΕΟΚ, μια νομοθετική πρόταση 
που είναι αποτελεσματικότερη από την 
ισχύουσα νομοθεσία και προβλέπει μέτρα 
σε περίπτωση παραβίασης του 
δικαιώματος σε ίση αμοιβή, καθώς και 
τη διασφάλιση του ότι τα μέτρα αυτά 
είναι αποτρεπτικά και αναλογικά (λόγου 
χάρη, αυστηρότερες κυρώσεις σε 
περίπτωση υποτροπής).

Or. en

Τροπολογία 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας, με μείωση της διαρθρωτικής 
ανεργίας και αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 139
Georges Bach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και 
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της πλήρους 
απασχόλησης

Or. de
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Τροπολογία 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και 
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της 
ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και 
μείωση της ανεργίας

Or. en

Τροπολογία 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλληλα με την αύξηση του δείκτη 
απασχόλησης, τα κράτη μέλη σέβονται 
τις συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν εκτός αυτού τους 
εθνικούς τους στόχους έτσι ώστε το 
ποσοστό των ανδρών και γυναικών από 
20 έως 24 ετών που καταρτίζονται ή 
απασχολούνται να αυξηθεί στο 90%. Η 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας πρέπει 
να διασφαλίζεται για το σύνολο του 
πληθυσμού, ιδίως ορισμένων ομάδων που 
μειονεκτούν στην αγορά εργασίας όπως οι 
νέοι, οι ανάπηροι και τα άτομα με 
ιστορικό μετανάστευσης.
Τα κράτη μέλη καλούνται να αυξήσουν 
τον δείκτη απασχόλησης κατά 10%, 
εστιάζοντας σε ιδιαίτερες ομάδες, μέχρι 
το 2014:
- στους νέους ηλικίας από 15 έως 24 
ετών·
- στους μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζομένους, μεταξύ 50 και 64 ετών·
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- στις γυναίκες·
- στους ανειδίκευτους εργαζομένους·
- στα άτομα με αναπηρία·
- στα άτομα με ιστορικό μετανάστευσης·
Ο δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας πρέπει 
να περιοριστεί κατά 10%.

Or. en

Τροπολογία 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αντιμετώπιση της έμμονης 
ανεργίας στην ΕΕ και την καταπολέμηση 
της φτώχειας έχει ζωτική σημασία να 
βελτιωθεί η ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και η προώθηση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους για 
δημιουργία θέσεων εργασίας:
- στη στήριξη της μετάβασης των 
επιχειρήσεων και ων εργαζομένων από 
κλάδους με φθίνοντα αριθμό 
εργαζομένων σε χώρους εργασίας κλάδων 
στους οποίους δημιουργούνται 
διατηρήσιμες θέσεις εργασίας·
- στη δημιουργία υποστηρικτικής 
υποδομής για νέους τομείς της 
οικονομίας που έχουν δυνατότητες να 
δημιουργήσουν διατηρήσιμες θέσεις 
εργασίας·
- στις επενδύσεις στους τομείς της 
κατάρτισης, της καινοτομίας και της 
έρευνας, ιδίως για τις ΜΜΕ, ως 
σημαντικότατων παραγόντων της αγοράς 
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εργασίας·
- στην ενίσχυση του δυναμικού θέσεων 
εργασίας στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
συνδέοντας τον στόχο της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας με πτυχές της θετικής 
ενεργού ενσωμάτωσης·
- στην ευθυγράμμιση των δημοσίων 
επενδύσεων προς την κατεύθυνση της 
διατηρήσιμης ποιοτικής εργασίας·
Για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης στην 
αγορά εργασίας τα κράτη μέλη και η ΕΕ 
πρέπει να εστιάσουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης των εκτός αγοράς εργασίας, 
με παράλληλη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, ιδίως των θέσεων εργασίας 
χαμηλής ποιότητας και με την 
προσαρμογή των χώρων εργασίας στις 
ανάγκες ενός ποικίλου και γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι πολιτικές και όλα τα μέτρα που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο των 
κατευθυντηρίων γραμμών για την 
απασχόληση θα προωθούν έντονα την 
ισότητα γυναικών και ανδρών και θα 
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου. 
Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται 
και οι πολιτικές θετικής δράσης που 
αποβλέπουν στην προώθηση των 
δικαιωμάτων και της ισότητας των 
γυναικών.  Συστήματα κοινωνικής 
προστασίας πρέπει να αναθεωρηθούν 
ενόψει της εξάλειψης στοιχείων που 
προκαλούν ανισότητες μεταξύ φύλων, 
καλύτερες συνθήκες εργασίας πρέπει να 
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διασφαλιστούν σε τομείς έντονης 
εκπροσώπησης των γυναικών, η μη 
εθελοντική μερική απασχόληση πρέπει να 
μειωθεί και η ισότητα των φύλων στην 
επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση 
πρέπει να διασφαλιστεί. Στο πλαίσιο αυτό 
η ΕΕ θέτει ως στόχο τη μείωση έως το 
2020 του χάσματος των αμοιβών μεταξύ 
των φύλων στο 0-5%. Επιπλέον η ΕΕ 
θέτει στόχους για την αύξηση της 
παροχής προσβάσιμων, προσιτών, 
ευέλικτων και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών μέριμνας για όλους, και 
ειδικότερα για την πρόσβαση στις 
διευκολύνσεις παιδικής μέριμνας με 
σκοπό να εξασφαλιστεί η παροχή της 
αναγκαίας μέριμνας για το 70% των 
παιδιών ηλικίας 0-3 ετών και 100% για τα 
παιδιά ηλικίας 3-6 ετών· θα θεσπίσει 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 συγκεκριμένους 
στόχους για τη μέριμνα άλλων 
εξαρτώμενων ατόμων, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι, 
με βάση τη συνεχή αξιολόγηση των 
πραγματικών και εν δυνάμει αναγκών 
μέριμνας.

Or. xm

Τροπολογία 144
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα θέσουν τους εθνικούς 
στόχους τους για αύξηση του δείκτη 
απασχόλησης για τους άνδρες και τις 
γυναίκες στο 75% μέχρι το 2020, 
ειδικότερα μέσω μεγαλύτερης 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
νέων, των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων 
των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση 
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και των αναπήρων και την καλύτερη 
ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών. 
Τα κράτη μέλη καθορίζουν εκτός αυτού 
τους εθνικούς τους στόχους έτσι, ώστε το 
ποσοστό των ανδρών και γυναικών από 
20 έως 24 ετών που καταρτίζονται ή 
απασχολούνται να αυξηθεί τουλάχιστον 
στο 90%.

Or. en

Τροπολογία 145
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα θέσουν τους εθνικούς 
στόχους τους για αύξηση του δείκτη 
απασχόλησης για τους άνδρες και τις 
γυναίκες ηλικίας από 20 έως 64 ετών στο 
75% μέχρι το 2020, ειδικότερα μέσω 
μεγαλύτερης συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας των εργαζομένων με χαμηλή 
ειδίκευση, των νέων, των πιο 
ηλικιωμένων εργαζομένων και των 
αναπήρων, των μειονοτήτων και ιδίως 
των Ρομά και την καλύτερη ενσωμάτωση 
των νομίμων μεταναστών. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν εκτός αυτού τους εθνικούς 
τους στόχους έτσι ώστε το ποσοστό των 
ανδρών και γυναικών από 20 έως 24 ετών 
που καταρτίζονται ή απασχολούνται να 
αυξηθεί στο 90%.

Or. en

Τροπολογία 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος -1 (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού με πολιτικές για την 
προώθηση της παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, της ισότητας των 
φύλων και των αποδοχών και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη 
νομοθεσία για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων προκειμένου να επιτύχουν 
αγορά εργασίας που θα ενθαρρύνει την 
ενσωμάτωση και θα καθιστούν τη 
διαφοροποίηση του εργατικού δυναμικού 
πραγματικότητα. Για να αυξηθεί η 
πρόσβαση των γυναικών στην ποιοτική 
εργασία πρέπει να καθιερωθούν πολιτικές 
για εξισορρόπηση του εργασιακού βίου με 
την παροχή προσιτής μέριμνας, το 
δικαίωμα της μερικής απασχόλησης, 
ευέλικτα ωράρια εργασίας και ευέλικτους 
χώρους εργασίας. Επιπροσθέτως, τα 
κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
ίση κατανομή της δωρεάν μέριμνας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και να 
αυξήσουν τη μερική απασχόληση των 
ανδρών προκειμένου να παραμείνουν
στην εργασία γυναίκες στα επιστημονικά 
και τεχνικά πεδία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να προβούν στην άρση των 
εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων 
στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η 
πράσινη απασχόληση και η φροντίδα και 
να προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Or. en
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Τροπολογία 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές 
τους για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, 
της αεργίας και της άνισης μεταχείρισης 
των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση 
της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για 
την τόνωση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα 
και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Από παλαιότερες εμπειρικές συνοπτικές 
μελέτες των αγορών εργασίας της ΕΕ 
προέκυψε ότι η ευελιξία της 
απασχόλησης έχει ιδιαίτερα αρνητική 
επίδραση στην απασχολησιμότητα, 
δεδομένου ότι ευέλικτες συμβάσεις 
εργασίας (δηλ. απασχόληση κάτω του 
ορίου για το οποίο η κοινωνική ασφάλιση 
είναι υποχρεωτική, προσωρινή εργασία 
μέσω εταιρειών, συμβάσεις απασχόλησης 
ορισμένου χρόνου, εργασία στο πλαίσιο 
σχεδίου, κ.λπ.) συσχετίζονται όχι μόνο με 
χειρότερη κοινωνική ασφάλιση και 
χαμηλότερα έσοδα, αλλά και με την 
έλλειψη ευκαιριών για περαιτέρω 
επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική 
ανάπτυξη και δια βίου μάθηση, καθώς 
και ότι όσο πιο ευέλικτη είναι η 
απασχόληση, τόσο πιο επισφαλής είναι. Η 
έννοια ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
επικεντρώνεται στην προώθηση της 
ποιότητας στην εργασία, την βελτιωμένη 
κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική 
ένταξη, προωθώντας τα υφιστάμενα 
δικαιώματα των εργαζομένων και 
εισάγοντας νέα, προωθώντας την υγεία 
και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
την καλύτερη διαχείριση κοινωνικών 
κινδύνων και την συμφιλίωση της 
επαγγελματικής ζωής με την υπόλοιπη 
ζωή. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
δρομολογήσουν ισχυρά μέτρα για την 
αύξηση της ασφάλειας, καταργώντας 
σταδιακά την επισφαλή εργασία και τις 
άτυπες συμβατικές ρυθμίσεις του 
σχετίζονται με  τις εν λόγω επισφαλείς 
μορφές απασχόλησης, ενόψει του 
περιορισμού και της μείωσης των 
άτυπων μορφών απασχόλησης, η 
εκμετάλλευση των οπίων πρέπει να 
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τιμωρείται. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν ένα συνδυασμό 
ασφαλών και αξιόπιστων συμβατικών 
ρυθμίσεων, ενεργητικές πολιτικές 
ένταξης στην αγορά εργασίας, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση του 
δικαιώματος σε εθελοντική κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και 
αποτελεσματικά υψηλής ποιότητας 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ώστε 
να πραγματοποιείται με ασφάλεια η 
μετάβαση εργαζομένων σε άλλες αγορές 
εργασίας, και να συνοδεύεται η μετάβαση 
αυτή από σαφή δικαιώματα των ανέργων 
σε κατάλληλα επιδόματα και 
αναπροσαρμοσμένα στην κάθε 
περίπτωση μέτρα για την αναζήτηση 
απασχόλησης ποιότητας ή 
επαγγελματικής κατάρτισης και για την 
αναβάθμιση των προσόντων και 
ικανοτήτων τους.

Or. xm

Τροπολογία 148
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές 
τους για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, 
της αεργίας και της άνισης μεταχείρισης 
των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση 
της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας μέσω 
ενεργού πολιτικής στην αγορά εργασίας, 
θα αυξήσουν τις καινοτόμες δυνατότητες 
της οικονομίας, ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Για να 
διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα των 
δημιουργουμένων θέσεων εργασίας 
πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που 
επενδύουν σε τεχνολογίες του μέλλοντος, 
στην επιστήμη και την έρευνα. Οι ΜΜΕ 
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την τόνωση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα 
και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

εξασφαλίζουν αύξηση της απασχόλησης 
και χρήζουν ειδικής στήριξης. Για να 
βελτιωθεί η πρόσβαση ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας, πρέπει να 
δημιουργηθούν συνθήκες για την παροχή 
των κατάλληλων διευκολύνσεων παιδικής 
μέριμνας, ούτως ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα παροχής παιδικής μέριμνας 
εκτός οικογενείας σε κάθε παιδί 
προσχολικής ηλικίας. Πρέπει να τεθεί 
συγκεκριμένος στόχος για τις 
διευκολύνσεις παιδικής μέριμνας που θα 
διευκολύνουν τη συμμετοχή των 
γυναικών στην εργασία.

Σε κάθε νέο πρέπει να παρέχεται εργασία 
ή χώρος κατάρτισης ή μετεκπαίδευσης 
εντός έξι μηνών μετά την αποφοίτησή του 
από το σχολείο, σε στενή συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους. Η κυβέρνηση 
πρέπει να διασφαλίζει στους νέους μέχρι 
25 ετών που παρέμειναν άνεργοι επί 4 
μήνες, προσφορά θέσης εργασίας είτε 
θέσης στην εκπαίδευση.
Πρέπει να παρέχονται στους μακροχρόνια 
ανέργους προσφορές για μέτρα 
απασχολησιμότητας για τα οποία πρέπει 
να τεθούν ποιοτικοί στόχοι με σκοπό την 
ενίσχυση των προληπτικών πολιτικών 
στον τομέα της αγοράς εργασίας. Σε κάθε 
ενήλικο άνεργο πρέπει να προσφέρεται 
θέση εργασίας, μαθητεία, 
συμπληρωματική επαγγελματική 
κατάρτιση ή άλλα μέτρα 
απασχολησιμότητας, το αργότερο εντός 
12 μηνών από τη στιγμή που βρέθηκε 
στην ανεργία. Κατά συνέπεια, το 25% 
όλων των μακροχρόνια ανέργων το 2014 
πρέπει να συμμετέχουν σε κάποιο ενεργό 
μέτρο της αγοράς εργασίας υπό μορφή 
προηγμένης κατάρτισης, εκπαίδευσης 
και/ή επαγγελματικής αναδιάταξης.
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι θα πραγματοποιείται με ασφάλεια η 
μετάβαση εργαζομένων σε άλλα 
επαγγέλματα, συνοδευόμενα από σαφή 
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δικαιώματα και ευθύνες για τους ανέργους 
που αναζητούν ενεργά εργασία.

Or. en

Τροπολογία 149
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
την ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες 
ποιοτικές, διατηρήσιμες θέσεις εργασίας, 
να αυξάνουν τις καινοτόμες δυνατότητες 
της οικονομίας, ιδίως αναγνωρίζοντας 
τον σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των ελεύθερων 
επαγγελματιών και συμβάλλοντας στη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και 
των περιττών διατυπώσεων. Πρέπει να 
ληφθούν μέρα για την αύξηση της 
συμμετοχής των μεγαλύτερης ηλικίας 
ατόμων και των αναπήρων στην αγορά 
εργασίας και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση 
την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, τη 
φυλή, τον γενετήσιο προσανατολισμό και 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, σύμφωνα 
με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
τις αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια που 
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας 
και να τις εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη 
χρήση της στήριξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, με στόχο την αύξηση
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας, την καταπολέμηση της 
φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού
και της άνισης μεταχείρισης των φύλων, 
και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
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τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Or. en

Τροπολογία 150
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές 
τους για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν την 
έννοια της ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
κάνοντας πλήρη χρήση της στήριξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας, την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της ακούσιας αεργίας 
και της άνισης μεταχείρισης των φύλων, 
και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Η έννοια της 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εστιάζει 
ιδιαίτερα στην προώθηση της ποιότητας 
στην εργασία, τη βελτίωση της 
κοινωνικής ασφάλειας και της 
κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση των 
υφισταμένων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την καθιέρωση νέων, 
την προώθηση της υγείας και της 
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πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

ασφάλειας στην εργασία, τη βελτίωση της 
διαχείρισης του κοινωνικού κινδύνου και 
τη συμφιλίωση του επαγγελματικού με 
τον εξωεπαγγελματικό βίο. Τα μέτρα για 
την τόνωση της ασφάλειας με τη σταδιακή 
κατάργηση της επισφαλούς εργασίας και 
των άτυπων συμβατικών ρυθμίσεων που 
αφορούν τέτοιου είδους ανασφαλείς 
μορφές απασχόλησης πρέπει να 
προωθηθούν με αποφασιστικότητα από 
τα κράτη μέλη, με σκοπό να 
απαγορευτούν και να περιοριστούν οι 
άτυπες μορφές απασχόλησης, ενώ πρέπει 
να τιμωρείται η καταχρηστική προσφυγή 
σε αυτές. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν ένα συνδυασμό 
ασφαλών και αξιόπιστων συμβάσεων 
απασχόλησης, ενεργητικές και περιεκτικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για τη στήριξη του δικαιώματος 
εθελοντικής επιλογής για την προώθηση 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού και αποτελεσματικά, υψηλής 
ποιότητας συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα για τους ανέργους που 
θα δικαιούνται τα κατάλληλα επιδόματα 
και προσαρμοσμένα μέτρα για την 
εξεύρεση ποιοτικής απασχόλησης ή 
κατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους εφόσον 
χρειάζεται.

Or. en

Τροπολογία 151
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, με την 
πρόβλεψη ειδικών μορφών καθοδήγησης 
κατά τη μετάβαση από τη μια θέση 
εργασίας στην άλλη, νέων όρων 
συμπληρωματικής κοινωνικής 
ασφάλισης, την παροχή υπηρεσιών οι 
οποίες είναι βασικές για το συνδυασμό 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά
εργασίας, αποτελεσματική διά βίου 
μάθηση, πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης που θα λαμβάνουν υπόψη την 
ασυνέχεια στην εργασία, ιδίως των νέων 
και των γυναικών, ώστε να 
πραγματοποιείται με ασφάλεια η μετάβαση 
εργαζομένων σε άλλα επαγγέλματα, 
συνοδευόμενα από σαφή δικαιώματα και 
ευθύνες για τους ανέργους που αναζητούν 
ενεργά εργασία.

Or. it
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Τροπολογία 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Ενώ η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει 
τη στρατηγική της ευελιξίας με ασφάλεια, 
θέτοντας την ασφάλεια κατά τη 
μετάβαση στην κορυφή της ατζέντας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν 
τις αναθεωρημένες αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού,
παρέχοντας επαρκή ασφάλεια στους 
εργαζομένους που απασχολούνται με 
άλλες μορφές συμβάσεων. Τα μέτρα για 
την τόνωση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα και 
να αλληλοενισχύονται. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι η ευελιξία με ασφάλεια 
χωρίς κοινωνική ασφάλιση και πρόσβαση 
στη δια βίου μάθηση δεν συνιστά 
διατηρήσιμο τρόπο αύξησης της 
απασχόλησης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν ένα συνδυασμό 
ευέλικτων και αξιόπιστων συμβάσεων 
απασχόλησης, ενεργητικές και περιεκτικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση για το 
σύνολο των υπαλλήλων, πολιτικές για την 
προώθηση της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού και κατάλληλα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
προσβάσιμο από το σύνολο των 
υπαλλήλων ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, για να βοηθηθεί η 
πρόοδος με σταθερή και νομικά ασφαλή 
απασχόληση. Η αναβάθμιση των 
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δεξιοτήτων πρέπει να αναγνωριστεί ως 
αναπόσπαστο μέρος του εργασιακού βίου 
κάθε εργαζομένου και ως δικαίωμα κάθε 
υπαλλήλου.

Or. en

Τροπολογία 153
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
των θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να 
είναι ισόρροπα και να αλληλοενισχύονται. 
Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού οι 
κανόνες για την επίτευξη επιδοτήσεων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα 
πρέπει να εξεταστούν και, όπου είναι 
δυνατόν, να απλοποιηθούν. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους,  να θεσπίσουν 
ένα συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
λιγότερη γραφειοκρατία για τους 
ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα και 
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κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, στο πλαίσιο των οποίων 
λαμβάνεται υπόψη η διασυνοριακή 
εργασία, ώστε να προωθηθεί η άνευ 
προβλημάτων μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Or. nl

Τροπολογία 154
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με απόλυτη διασφάλιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων και της υγείας 
των εργαζομένων και στόχο την αύξηση 
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού με 
σεβασμό στην οικογενειακή κατάσταση 
των εργαζομένων και κατάλληλα 



PE442.935v02-00 106/253 AM\820832EL.doc

EL

σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
πραγματοποιείται με ασφάλεια η μετάβαση 
εργαζομένων σε άλλα επαγγέλματα, 
συνοδευόμενα από σαφή δικαιώματα και 
ευθύνες για τους ανέργους που αναζητούν 
ενεργά εργασία.

Or. el

Τροπολογία 155
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων
μορφών οργάνωσης της απασχόλησης, με 
τη μορφή συμβάσεων που θα 
διασφαλίζουν σε όλους τους 
εργαζομένους, ανεξάρτητα από το νομικό 
καθεστώς τους, ένα σύνολο βασικών 
δικαιωμάτων, ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασία, αποτελεσματική διά 
βίου μάθηση, πολιτικές για την προώθηση 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού και κατάλληλα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
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πραγματοποιείται με ασφάλεια η μετάβαση 
εργαζομένων σε άλλα επαγγέλματα, 
συνοδευόμενα από σαφή δικαιώματα και
ευθύνες για τους ανέργους που αναζητούν 
ενεργά εργασία.

Or. it

Τροπολογία 156
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας καθώς και της 
κινητικότητας εντός των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάλληλα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
πραγματοποιείται με ασφάλεια η μετάβαση 
εργαζομένων σε άλλα επαγγέλματα, 
συνοδευόμενα από σαφή δικαιώματα και 
ευθύνες για τους ανέργους που αναζητούν 
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Τροπολογία 157
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
παροχή υπηρεσιών από τις υπηρεσίες 
απασχόλησης.

Or. de
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Τροπολογία 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας και της 
επισφάλειας παρέχοντας επαρκή 
ασφάλειας τους εργαζομένους 
ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησής 
τους. Τα μέτρα για την τόνωση της 
ευελιξίας και της ασφάλειας θα πρέπει να 
είναι ισόρροπα και να αλληλοενισχύονται. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα συνδυασμό ευέλικτων και 
αξιόπιστων συμβάσεων απασχόλησης, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασία, αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.. 
Η κοινωνική συμμετοχή αποτελεί κρίσιμο 
στοιχείο του ευρωπαϊκού προτύπου και, 
συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρξει 
ισόρροπη συμμετοχή των εργαζομένων 
στη λήψη αποφάσεων. Ο κοινωνικός 
διάλογος πρέπει να ενισχυθεί.
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Τροπολογία 159
Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
ειδικά μέτρα που να διασφαλίζουν 
απασχόληση στους νέους στο πλαίσιο 
πραγματικών και σταθερών συμβάσεων 
εργασίας.

Or. da
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Τροπολογία 160
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις
εφαρμόσουν ισορροπημένα, κάνοντας 
πλήρη χρήση της στήριξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας, την καταπολέμηση του 
κατακερματισμού, της αεργίας και της 
άνισης μεταχείρισης των φύλων, και 
ταυτόχρονα τη μείωση της διαρθρωτικής 
ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων. 
Τα μέτρα για την τόνωση της ευελιξίας και 
της ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα 
και να αλληλοενισχύονται. Τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές 
προκλήσεις, θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Or. en
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Τροπολογία 161
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας και της ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι ισόρροπα και να 
αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές τους 
για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την
καταπολέμηση του κατακερματισμού, της 
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των 
φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για την 
τόνωση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας έχουν ζωτική σημασία. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα συνδυασμό ευέλικτων και 
αξιόπιστων συμβάσεων απασχόλησης, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασία, αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Or. en

Τροπολογία 162
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές 
τους για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, 
της αεργίας και της άνισης μεταχείρισης 
των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση 
της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για 
την τόνωση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα 
και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική διά βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
προωθήσουν την ανάπτυξη, ώστε να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να 
αυξήσουν το δυναμικό της οικονομίας για 
καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να 
απαλλάξουν τον κλάδο από τα διοικητικά 
και μη δασμολογικά εμπόδια. Για να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών 
και των νέων στην αγορά εργασίας πρέπει 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
επαρκείς υπηρεσίες μέριμνας των 
παιδιών, έτσι ώστε να μπορεί να τεθεί 
στη διάθεση κάθε παιδιού προσχολικής 
ηλικίας μία θέση σε παιδικό σταθμό και 
σε κάθε νέο -σε στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, μετά την 
περάτωση της σχολικής εκπαίδευσης- μια 
θέση εργασίας, κατάρτισης ή 
επιμόρφωσης μέσα σε διάστημα έξι 
μηνών.

Or. en

Τροπολογία 163
Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις αρχές της ευελιξίας με 
ασφάλεια που εγκρίθηκαν από το 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
προωθήσουν την ανάπτυξη, ώστε να 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις πολιτικές 
τους για την αγορά εργασίας και να τις 
εφαρμόσουν, κάνοντας πλήρη χρήση της 
στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού, 
της αεργίας και της άνισης μεταχείρισης 
των φύλων, και ταυτόχρονα τη μείωση 
της διαρθρωτικής ανεργίας. Τα μέτρα για 
την τόνωση της ευελιξίας και της 
ασφάλειας θα πρέπει να είναι ισόρροπα 
και να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα 
συνδυασμό ευέλικτων και αξιόπιστων 
συμβάσεων απασχόλησης, ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασία, 
αποτελεσματική δια βίου μάθηση, 
πολιτικές για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
και κατάλληλα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να πραγματοποιείται με 
ασφάλεια η μετάβαση εργαζομένων σε 
άλλα επαγγέλματα, συνοδευόμενα από 
σαφή δικαιώματα και ευθύνες για τους 
ανέργους που αναζητούν ενεργά εργασία.

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να 
αυξήσουν το δυναμικό της οικονομίας για 
καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τις πολλές 
και διάφορες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να απαλλάξουν τον 
κλάδο από τα διοικητικά και μη 
δασμολογικά εμπόδια και να εκπονήσουν 
κανονιστικά μέσα και μέσα στήριξης τα 
οποία να λαμβάνουν υπόψη τον 
πλουραλισμό του κλάδου των 
επιχειρήσεων έτσι ώστε όλες οι μορφές 
των εταιριών να απολαύουν αντίστοιχων 
συνθηκών όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και την προώθηση. 

Or. es

Τροπολογία 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κέντρα απασχόλησης πρέπει να 
παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και 
προγράμματα παροχής συμβουλών ιδίως 
στον τομέα των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς 
και πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου 
υψηλής ταχύτητας για τους αναζητούντες 
εργασία, προκειμένου να διευκολυνθεί 
όσο το δυνατόν περισσότερο η 
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αναζήτηση εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 165
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να βελτιωθεί η πρόσβαση των 
γυναικών και των νέων στην αγορά 
εργασίας, πρέπει να δημιουργηθούν 
συνθήκες για την παροχή διευκολύνσεων 
για τη μέριμνα του παιδιού με στόχο να 
επιτευχθεί το 50% της απαραίτητης 
φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας έως 3 
ετών και 100% της φροντίδας για τα 
παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών.

Or. en

Τροπολογία 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εφαρμόζουν και να σέβονται τις βασικές 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
κατάργησης των διακρίσεων, καθώς και 
τις αρχές των ευρωπαϊκών κοινωνικών 
οδηγιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
και αυτές που απορρέουν από τη 
συμφωνία πλαίσιο των κοινωνικών 
εταίρων.

Or. en
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Τροπολογία 167
Lívia Járóka

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό 
της αγοράς με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση 
των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης 
ακόμη και για όσους εργάζονται με 
σταθερές συμβάσεις και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν 
και να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να 
αυξήσουν τον δείκτη απασχόλησης με 
μέτρα ενεργοποίησης, ιδίως για τα άτομα 
χαμηλής εξειδίκευσης και αυτά που 
απαιτούν ιδιαίτερη προστασία και/ή 
υποστήριξη, όπως οι Ρομά, μέσω 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
εκπαίδευσης καθώς και επαγγελματικής 
κατάρτισης που θα είναι προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να υποστηριχθεί η 
κοινωνική οικονομία. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να ενισχύσουν την 
απασχολησιμότητα των νομίμων 
μεταναστών και των Ρομά, μεταξύ άλλων 
μειονεκτικών ομάδων, με κατάλληλα 
προγράμματα. Απαιτούνται επίσης 
συνεχείς προσπάθειες και καινοτόμα 
προγράμματα για την επανενσωμάτωση 
ατόμων με αναπηρία και μελών 
μειονοτικών εθνοτικών κοινοτήτων στην 
αγορά εργασίας, ακόμη και με την 
επιδότηση θέσεων εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξαλείψουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την πρώτη πρόσβαση των ανθρώπων 
στην αγορά εργασίας, να στηρίξουν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, να 
προωθήσουν την κοινωνική καινοτομία 
και να αυξήσουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας. Οι 
κανόνες περί του ωραρίου εργασίας θα 
πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτοι, έτσι 
ώστε να μπορέσει η εργασία να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
συνδυασμού οικογένειας-εργασίας, και 
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ώστε να είναι δυνατή η ευέλικτη 
μετάβαση από την επαγγελματική ζωή 
στη συνταξιοδότηση.
Οι εξωτερικές και εσωτερικές 
στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια, ώστε 
να αυξηθεί η ευελιξία, προκειμένου να 
υπάρξει αποτελεσματικότερη αντίδραση 
στους παραγωγικούς κύκλους, θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα 
μέσω ενεργών πολιτικών στον τομέα της 
αγοράς εργασίας και κατάλληλων 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
ούτως ώστε η αλλαγή θέσης εργασίας να 
μην συνεπάγεται δυσανάλογο οικονομικό 
κόστος. Αυτό θα πρέπει να συνοδευθεί 
από σαφή δέσμευση για ενεργή 
υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας. 
Όλο και συχνότερα χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο της εργασίας νέες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας, όπως, η άτυπη 
προσωρινή εργασία, η μερική 
απασχόληση, η τηλεργασία και η κατ' 
οίκον εργασία, χωρίς νομικό έλεγχο. 
Αυτές δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση 
των ατομικών και συλλογικών 
εργασιακών δικαιωμάτων και 
δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας 
των εμπλεκομένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 168
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό 
της αγοράς με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να 
αυξήσουν τον δείκτη απασχόλησης με 
μέτρα ενεργοποίησης, ιδίως για τα άτομα 
χαμηλής ειδίκευσης και αυτά που 
απαιτούν ιδιαίτερη προστασία και/ή 
υποστήριξη, μέσω συμβουλευτικών 
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εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση 
των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης 
ακόμη και για όσους εργάζονται με 
σταθερές συμβάσεις και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν 
και να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας.

υπηρεσιών και εκπαίδευσης καθώς και 
επαγγελματικής κατάρτισης που θα είναι 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
υποστηριχθεί η κοινωνική οικονομία. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των 
νομίμων μεταναστών με κατάλληλα 
προγράμματα. Απαιτούνται επίσης 
συνεχείς προσπάθειες και καινοτόμα 
προγράμματα για την επανενσωμάτωση 
ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας, ακόμη και με την επιδότηση 
θέσεων εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξαλείψουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν 
την πρώτη πρόσβαση των ανθρώπων 
στην αγορά εργασίας, να στηρίξουν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, να 
προωθήσουν την κοινωνική καινοτομία 
και να αυξήσουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας. Οι 
κανόνες περί του ωραρίου εργασίας θα 
πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτοι, έτσι 
ώστε να μπορέσει η εργασία να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
συνδυασμού οικογένειας-εργασίας, και 
ώστε να είναι δυνατή η ευέλικτη 
μετάβαση από την επαγγελματική ζωή 
στη συνταξιοδότηση.
Οι εξωτερικές και εσωτερικές 
στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια, ώστε 
να αυξηθεί η ευελιξία, προκειμένου να 
υπάρξει αποτελεσματικότερη αντίδραση 
στους παραγωγικούς κύκλους, θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν καλύτερα 
μέσω ενεργών πολιτικών στον τομέα της 
αγοράς εργασίας και κατάλληλων 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
ούτως ώστε η αλλαγή θέσης εργασίας να 
μην συνεπάγεται δυσανάλογο οικονομικό 
κόστος. Αυτό θα πρέπει να συνοδευθεί 
από σαφή δέσμευση για ενεργή 
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υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας. 
Όλο και συχνότερα χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο της εργασίας νέες μορφές 
οργάνωσης της εργασίας, όπως, η άτυπη 
προσωρινή εργασία, η μερική 
απασχόληση, η τηλεργασία και η κατ' 
οίκον εργασία, χωρίς νομικό έλεγχο. 
Αυτές δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση 
των ατομικών και συλλογικών 
εργασιακών δικαιωμάτων και 
δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας 
των εμπλεκομένων ατόμων.

Or. en

Τροπολογία 169
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό 
της αγοράς με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση 
των χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης 
ακόμη και για όσους εργάζονται με 
σταθερές συμβάσεις και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν 
και να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν το 
ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση 
με μέτρα για την ενεργοποίηση, ιδίως των 
λιγότερο ειδικευμένων ατόμων, μέσω 
υπηρεσιών συμβουλευτικής, της 
εκπαίδευσης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων που στρέφονται προς τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και μέσω 
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για 
ανθρώπους με αναπηρία και ανθρώπους 
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Επί 
πλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν 
την απασχολησιμότητα των μειονοτήτων, 
και ιδίως των Ρομά και των νομίμων 
μεταναστών μέσω των κατάλληλων 
προγραμμάτων. Εκτός αυτού υπάρχει 
ανάγκη για καινοτόμα προγράμματα τα 
οποία να επανεντάσσουν άτομα με 
αναπηρία. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να εξαλείψουν τα εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την πρώτη πρόσβαση των 
ανθρώπων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων 
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απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας.

εργασίας, να προωθήσουν την κοινωνική 
καινοτομία και να αυξήσουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών ευρέσεως 
εργασίας. Οι κανόνες περί του ωραρίου 
εργασίας θα πρέπει να καταστούν πιο 
ευέλικτοι, έτσι ώστε να μπορέσει η 
εργασία να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του συνδυασμού οικογένειας-
εργασίας, και ώστε να είναι δυνατή η 
ευέλικτη μετάβαση από την 
επαγγελματική ζωή στη συνταξιοδότηση. 
Οι στρατηγικές "ευελιξίας με ασφάλεια" 
για την αύξηση της ευελιξίας, 
προκειμένου να είναι δυνατή η πιο 
αποτελεσματική αντίδραση στους 
κύκλους παραγωγής, θα πρέπει να 
προστατεύονται περισσότερο μέσω μιας 
ενεργής πολιτικής της αγοράς εργασίας 
και κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, έτσι ώστε η αλλαγή θέσης 
εργασίας να μην οδηγεί σε δυσανάλογη 
οικονομική επιβάρυνση. Αυτό θα πρέπει 
να συνοδευθεί από σαφή δέσμευση για 
ενεργή υποστήριξη της αναζήτησης 
εργασίας. Στον τομέα της εργασίας 
εφαρμόζονται όλο και περισσότερο νέες 
μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως η 
άτυπη απασχόληση ορισμένου χρόνου, η 
μερική απασχόληση και η εργασία από το 
σπίτι, χωρίς αυτές οι μορφές να 
ρυθμίζονται νομικά. Δεν θα πρέπει 
ωστόσο να οδηγήσουν στη μείωση της 
κοινωνικής προστασίας για τους 
ανθρώπους που αφορούν. Πρέπει να 
διασφαλισθεί ότι οι νέες μορφές 
απασχόλησης δεν θα δημιουργηθούν σε 
βάρος των συνήθων (πλήρους και 
μόνιμης απασχόλησης) συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να εκμεταλλευθούν 
τον κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της 
αγοράς με μέτρα για την αντιμετώπιση της 
προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης, 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, 
των μεταναστών, των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας ή με αναπηρία, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η παράνομη απασχόληση θα 
πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω 
νομοθετικών μέτρων για τους 
χαμηλόμισθους και τους τεχνίτες, καθώς 
και με εντατικότερους ελέγχους από την 
επιθεώρηση εργασίας και τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης. Η επαγγελματική 
κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται 
με εργασιακά, κοινωνικά και φορολογικά 
νομοθετικά μέτρα. Η ποιότητα της 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλισης 
που να προστατεύει από τη φτώχεια
ακόμη και για όσους εργάζονται με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άλλου 
είδους άτυπες συμβάσεις και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ορίσουν ένα στόχο για την ΕΕ 
όσον αφορά τον κατώτατο μισθό (με 
νομοθετική συμφωνία ή συλλογική 
σύμβαση σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τομεακό επίπεδο), ο οποίος να 
διασφαλίζει αμοιβή σε επίπεδο 
τουλάχιστον του 60% του αντίστοιχου 
(εθνικού, τομεακού κ.ο.κ.) μέσου 
εισοδήματος, και θα πρέπει επίσης να 
ορίσουν χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη 
του εν λόγω στόχου σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι υπηρεσίες απασχόλησης πρέπει 
να ενισχυθούν ουσιαστικά και να είναι 
ανοικτές για όλους, περιλαμβανομένων 
των νέων και ιδίως εκείνων που 
απειλούνται με ανεργία, και πρέπει να 
παρασχεθούν κατάλληλα μέτρα στο 
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πλαίσιο μιας ενεργητικής και χωρίς 
αποκλεισμούς πολιτικής της αγοράς
εργασίας, με εξατομικευμένες υπηρεσίες 
που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι 
πιο απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας. 

Or. de

Τροπολογία 171
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Πρέπει επίσης να 
δημιουργήσουν ευέλικτες μορφές οι 
οποίες θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 
που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες να τροποποιούν προσωρινά τις 
συμβάσεις των εργαζομένων τους, 
προκειμένου να διατηρήσουν την 
απασχόλησή τους. Η επαγγελματική 
κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται
κυρίως μέσω φορολογικών και 
κοινωνικών κινήτρων. Η ποιότητα των 
θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την εξασφάλιση στους εργαζόμενους 
της δυνατότητας να ασκούν τη 
δραστηριότητά τους σε ένα πλαίσιο το 
οποίο θα διαφυλάσσει την υγεία τους, με 
την καταπολέμηση των χαμηλών μισθών 
και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
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απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, ώστε 
εργοδότες και εργαζόμενοι να μπορούν να 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 172
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό 
της αγοράς με μέτρα για την 
αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν 
να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής 
στην απασχόληση με θετικά μέτρα ιδίως 
για τα λιγότερο ειδικευμένα άτομα, μέσω 
υπηρεσιών συμβουλευτικής, της 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης προσαρμοσμένες προς τις 
ανάγκες του ατόμου και της αγοράς 
εργασίας. Πρέπει να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά νομοθεσία για την 
κατάργηση των διακρίσεων στην 
απασχόληση σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ. Απαιτούνται επίσης καινοτόμα 
προγράμματα για να συμβάλουν στην 
επανένταξη των αναπήρων και των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξαλείψουν 
τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρώτη 
πρόσβαση των ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας, να στηρίξουν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, να προωθήσουν την 
κοινωνική καινοτομία και να αυξήσουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών ευρέσεως 
εργασίας. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
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καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων, των 
μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, των 
νομίμων μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, των αναπήρων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 173
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
κυρίως ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας με κριτήριο το φύλο, με τη λήψη 
ειδικών μέτρων την αναστροφή της 
τάσης, οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας να καλύπτονται ως επί το 
πλείστον από γυναίκες, ενώ θα πρέπει 
επίσης να προωθηθεί ουσιαστικότερα η 
κάλυψη διευθυντικών θέσεων από 
γυναίκες. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
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παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. 

μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. 

Or. de

Τροπολογία 174
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και οι 
κοινωνικές εγγυήσεις και να προληφθεί η 
εκμετάλλευσή τους στην αγορά εργασίας, 
οι εργαζόμενοι πρέπει να απασχολούνται 
νόμιμα βάσει σύμβασης εργασίας και 
σύμφωνα με όλα τα νομικά πρότυπα που 
προβλέπονται στην νομοθεσία. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την 
υλοποίηση διαφανούς αγοράς εργασίας 
στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να 
επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
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εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Η παράνομη εργασία και η απασχόληση που δεν ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες από τον 
νόμο απαιτήσεις ήδη είναι πολύ διαδεδομένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα μεγάλο 
κίνδυνο διατρέχουν οι μετανάστες εργαζόμενοι εξαιτίας ανεπαρκών γλωσσικών γνώσεων και 
ανεπαρκούς γνώσης του νόμου. Οι συνέπειες της κατάστασης αυτής είναι η παραβίαση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και η απώλεια δημοσιονομικών εσόδων για τα κράτη μελή, και 
ταυτόχρονα η αποδυνάμωση των επιλογών της κοινωνικής πολιτικής.

Τροπολογία 175
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, με στόχο τον 
περιορισμό του φαινομένου της φτώχειας 
ατόμων με εργασία και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, της υποαπασχόλησης και 
της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελματική 
κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται.
Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των 
χαμηλών μισθών, προωθώντας την 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
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να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης και της 
υποαπασχόλησης . Επίσης πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες με στόχο της 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Η επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει 
να επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, κυρίως για 
τους νέους και για άτομα που απειλούνται 
με ανεργία, καθώς και για άτομα χαμηλής 
ειδίκευσης, με εξατομικευμένες υπηρεσίες 
που θα παρέχονται σε εκείνους που είναι 
πιο απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας.
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Τροπολογία 177
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία,  με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Πρέπει να προωθηθούν οι 
υποκείμενες σε ρυθμίσεις μορφές 
ευέλικτης απασχόλησης, όπως η 
προσωρινή εργασία, καθότι έχουν 
ουσιαστική σημασία για την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Η 
επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να 
επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία,  με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. nl
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Τροπολογία 178
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας, μέσω αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου της εφαρμογής των 
εργασιακών δικαιωμάτων. Η 
επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να 
επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. el

Τροπολογία 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
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τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση βελτιωμένης 
και κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης και 
εργατικών δικαιωμάτων ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Η αξιοπρεπής εργασία ως κατευθυντήρια 
αρχή πρέπει να διέπει τόσο τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας όσο και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 



AM\820832EL.doc 131/253 PE442.935v02-00

EL

με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. 
Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου πρέπει να 
παραμείνουν ο κανόνας και η εργατική 
νομοθεσία πρέπει να προωθεί σταθερές 
συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 181
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να διευκολύνεται και να
επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων 
φτωχών με την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
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εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 182
Milan Cabrnoch

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την καταπολέμηση των χαμηλών 
μισθών και την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να καταπολεμήσουν 
τον κατακερματισμό της αγοράς με μέτρα 
για την αντιμετώπιση της προσωρινής και 
επισφαλούς απασχόλησης, της 
υποαπασχόλησης και της αδήλωτης 
εργασίας. Η επαγγελματική κινητικότητα 
θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας και των συνθηκών 
απασχόλησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
με την εξασφάλιση κατάλληλης 
κοινωνικής ασφάλισης ακόμη και για 
όσους εργάζονται με σταθερές συμβάσεις 
και για τους αυτοαπασχολούμενους. Οι 
υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να 
ενισχυθούν και να είναι ανοικτές για 
όλους, περιλαμβανομένων των νέων και 
εκείνων που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 183
Siiri Oviir

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είναι πρωταρχικής σημασίας να 
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας που χρειάζονται 
επίσης μακροπρόθεσμα και που έχουν 
υψηλή προστιθέμενη αξία. Είναι, ως εκ 
τούτου, ζωτικής σημασίας οι πολιτικές 
στους τομείς της παιδείας και της 
απασχόλησης να υποστηρίζουν τις 
μεταρρυθμίσεις της οικονομικής δομής. 
Κατά κανόνα, θέσεις απασχόλησης που 
έχουν καταργηθεί κατά τη διάρκεια 
οικονομικής κρίσεως δεν δημιουργούνται 
εκ νέου στον ίδιο βαθμό και στους ίδιους 
τομείς όπως παλαιότερα. Για το λόγο 
αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα  πρέπει να 
ανταποκρίνεται με ευελιξία στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας που 
συνοδεύουν μια νέα οικονομική δομή. Η 
πολιτική απασχόλησης πρέπει να 
διασφαλίζει στους εργαζομένους την όσο 
το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση τόσο 
μεταξύ τομέων της οικονομίας όσο και 
μεταξύ διαφόρων καταστάσεων της 
αγοράς εργασίας. Είναι, κατά συνέπεια, 
περισσότερο αναγκαίο απ' ό, τι ποτέ να 
καθορισθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι ως 
σημεία αφετηρίας και να δοθεί 
περισσότερη έμφαση σε συντονισμένα 
μέτρα στις πολιτικές υπέρ των 
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της 
απασχόλησης.

Or. et
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Τροπολογία 184
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη 
ότι η ζήτηση εργατικού δυναμικού πρέπει 
να αυξηθεί μέσω μακροοικονομικών 
πολιτικών για διατηρήσιμη ανάπτυξη, 
καθώς και μέσω καινοτόμων αι 
περιφερειακών πολιτικών για την 
ενίσχυση των επενδύσεων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει να 
δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 
εργασίας για την ανάπτυξη μιας πιο 
πράσινης, ευφυέστερης, πιο αξιοπρεπούς 
και πιο περιεκτικής οικονομίας.
Πρέπει να δοθεί πιο ουσιαστικός ρόλος 
στους κοινωνικούς εταίρους και τους 
εργοδότες προκειμένου να εντοπιστούν οι 
υφιστάμενες ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας καθώς και να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα και η ποιότητα της 
εργασίας.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν με 
δείκτη απασχόλησης μέσω μέτρων 
ενεργοποίησης, ιδίως για τις εθνοτικές 
μειονότητες, όπου συμπεριλαμβάνονται 
και οι Ρομά.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τη 
συμμετοχή του εργατικού δυναμικού 
μέσω πολιτικών για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της ίσης 
πληρωμής, με στόχο τη μείωση της 
διαφοράς των αμοιβών λόγω φύλου σε 0-
5% μέχρι το 2020.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τα 
κατάλληλα προγράμματα για τη στήριξη 
των μονογονεϊκών οικογενειών, 
εστιάζοντας στις συνθήκες που αφορούν 
τα παιδιά.
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
στους νέους μέχρι 25 ετών που 
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παρέμειναν άνεργοι επί 3 μήνες, 
προσφορά θέσης εργασίας είτε θέσης 
στην εκπαίδευση.
Τα φορολογικά κίνητρα, οι απαιτήσεις για 
απασχόληση των νέων οι οποίες τίθενται 
στους δημόσιους διαγωνισμούς και η 
σύναψη συμφώνου απασχόλησης των 
νέων μεταξύ των κυβερνήσεων και των 
κοινωνικών εταίρων αφενός και των 
εργοδοτών αφετέρου, πρέπει να 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση των 
νέων στην αγορά εργασίας.
Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν 
δραστικά μέτρα για να αποθαρρύνουν τη 
μαύρη και γκρίζα οικονομία μέσω της 
"απορρύθμισης" του εργατικού 
δυναμικού που έχουν περισσότερες 
αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ αντί να προωθούμε 
απλώς μέτρα που αποσκοπούν στην 
προώθηση του εγχώριου εργατικού 
δυναμικού τους· τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα μιας 
απόφασης που οδηγεί στο πλήρες άνοιγμα 
της αγοράς εργασίας σε όλους τους 
πολίτες της ΕΕ.
Οι εθνικές και ευρωπαϊκές διευκολύνσεις 
για την παροχή μικροπιστώσεων πρέπει 
να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 
προγράμματα προς τους νέους και τις 
γυναίκες που θα εξασφαλίζουν ελάχιστο 
εισόδημα κατά το πρώτο έτος από την 
έναρξη της επιχείρησης, προκειμένου η 
μαθητεία να καταστεί πραγματική 
επιλογή.
Τα κέντρα απασχόλησης πρέπει να 
παρέχουν εξατομικευμένη κατάρτιση σε 
δεξιότητες , καθώς και πρόσβαση των 
αναζητούντων εργασία σε οι υπηρεσίες 
Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, 
προκειμένου να διευκολυνθεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η αναζήτηση 
θέσεως εργασίας.
Πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των 
εργαζομένων φτωχών μέσω της 
διασφάλισης ελάχιστου μισθού που θα 
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έχει συμφωνηθεί διά νόμου ή μέσω 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και δεν 
θα εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την 
κοινωνική προστασία.
Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη 
την αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει 
να βελτιωθεί ισορροπήσει του 
επαγγελματικού με τον ιδιωτικό όριο, 
όπου αυτό κριθεί απαραίτητο με την 
αυστηροποίηση των νομικών 
προδιαγραφών κειμένου να αυξηθεί η 
προστασία έναντι της επισφαλούς 
εργασίας.
Τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίσουν τον 
δείκτη της αδήλωτης εργασίας μέσω 
εναρμονισμένου συστήματος κινήτρων, 
φορολογικών αυξήσεων και προστίμων.
Τα συστήματα ασφάλισης έναντι 
ανεργίας πρέπει να εξελιχθούν προς την 
κατεύθυνση των συστημάτων ασφάλισης 
της απασχόλησης, μέσω της εξασφάλισης 
θέσης εργασίας, επανακατάρτιση η 
παροχή κοινωνικά χρήσιμης 
δραστηριότητας σε κάθε άνεργο. Σε κάθε 
άτομο που βρίσκεται άνεργο πρέπει να 
προσφέρεται η δυνατότητα για μια νέα 
αρχή, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος. Στην περίπτωση των νέων, 
η περίοδος αυτή μπορεί να είναι 
μικρότερη, μέχρι τέσσερις μήνες και για 
τα εξειδικευμένα άτομα μέχρι δώδεκα 
μήνες.

Or. en

Τροπολογία 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, 

διαγράφεται
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ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, 
και σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάσουν τα φορολογικά τους 
συστήματα και τα συστήματα παροχών, 
καθώς και την ικανότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία 
στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του 
εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την 
προώθηση της παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, της ισότητας των 
φύλων και των αποδοχών και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, 
να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 186
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 
2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν 
τα φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να προωθηθεί η περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά διατηρήσιμη ανάπτυξη και να 
αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών και να αυξήσουν την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της έννοιας 
της ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών για 
εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση 
στην αγορά εργασίας των νέων, των 
ατόμων με αναπηρία, των νόμιμων 
μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. 
Σε σχέση με αυτό, είναι απαραίτητη η 
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νεότητας που 
εξασφαλίζει το δικαίωμα να προσφέρεται 
σε κάθε νέο στην ΕΕ κατάλληλη και 
καλοπληρωμένη θέση εργασίας σύμφωνα 
με τα προσόντα και τις δεξιότητές του, 
περίοδος μαθητείας, συμπληρωματική 
κατάρτιση ή συνδυασμός εργασίας και 
κατάρτισης αμέσως, μόλις βρεθεί στην 
ανεργία,. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στη μείωση του χρόνου 
εργασίας χωρίς απώλεια εισοδήματος 
συμβάλλοντας στην αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης, κυρίως των νέων, 
των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν. 
Επιπλέον, οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση του εργασιακού βίου, 
πρέπει να ενισχύσουν τη μεταβατική 
ασφάλεια που βασίζεται σε καλή 
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προστασία των θέσεων εργασίας μέσω 
της ενίσχυσης των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
προστασίας για την αποτροπή 
εισοδηματικών κινδύνων, 
διασφαλίζοντας τη διατήρηση και 
απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης κλπ. κατά τη διάρκεια των 
μεταβατικών περιόδων απασχόλησης, 
καθώς επίσης και κατά την περίοδο της 
άδειας (π.χ. για τη μέριμνα εξαρτημένων 
ατόμων, καλύτερη κατάρτιση και 
εκπαίδευση, ακαδημαϊκές άδειες κλπ). Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προωθήσουν την επανασυμφιλίωση του 
εργασιακού με τον μη εργασιακό βίο και 
με τη σαφή μείωση του μέσου 
εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθώς και 
σαφή μείωση των καταστατικά 
θεσπισμένων μέγιστων εβδομαδιαίων 
ωραρίων εργασίας και αυστηρό 
περιορισμό των υπερωριών. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να προβούν στην άρση 
των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και με 
υψηλή αξία, ιδίως κοινωνικές υπηρεσίες,
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία. Η πρόσβαση των νέων και 
των νεοεισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας πρέπει να καταστεί δυνατή με 
αποτελεσματικό περιορισμό του 
εργασιακού βίου.

Or. en

Τροπολογία 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 
2, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν
τα φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να προωθηθεί η περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά διατηρήσιμη ανάπτυξη και να 
αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών και να αυξήσουν την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της έννοιας 
της ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών για 
εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση 
στην αγορά εργασίας των νέων, των 
ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων. Σε σχέση με 
αυτό, είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή 
Εγγύηση Νεότητας που εξασφαλίζει το 
δικαίωμα να προσφέρεται σε κάθε νέο 
στην ΕΕ κατάλληλη και καλοπληρωμένη 
θέση εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα 
και τις δεξιότητές του, περίοδος 
μαθητείας, συμπληρωματική κατάρτιση 
ή συνδυασμός εργασίας και κατάρτισης 
αμέσως, μόλις βρεθεί στην ανεργία,. Οι 
πολιτικές για την εξισορρόπηση της 
εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την 
παροχή προσιτών φροντίδων και 
καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της 
εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στη 
μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς 
απώλεια εισοδήματος συμβάλλοντας στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, 
κυρίως των νέων, των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, 
και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής 
ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό 
τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προβούν. Επιπλέον, οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση του εργασιακού βίου, 
πρέπει να ενισχύσουν τη μεταβατική 
ασφάλεια που βασίζεται σε καλή 
προστασία των θέσεων εργασίας μέσω 
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της ενίσχυσης των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
προστασίας για την αποτροπή 
εισοδηματικών κινδύνων, 
διασφαλίζοντας τη διατήρηση και 
απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης κλπ. κατά τη διάρκεια των 
μεταβατικών περιόδων απασχόλησης, 
καθώς επίσης και κατά την περίοδο της 
άδειας (π.χ. για τη μέριμνα εξαρτημένων 
ατόμων, καλύτερη κατάρτιση και 
εκπαίδευση, ακαδημαϊκές άδειες κ.λπ.).
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προωθήσουν την επανασυμφιλίωση του 
εργασιακού με τον μη εργασιακό βίο και 
με τη σαφή μείωση του μέσου 
εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθώς και 
σαφή μείωση των καταστατικά 
θεσπισμένων μέγιστων εβδομαδιαίων 
ωραρίων εργασίας και αυστηρό 
περιορισμό των υπερωριών. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να προβούν στην άρση 
των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και με 
υψηλή αξία, ιδίως κοινωνικές υπηρεσίες,
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία. Η πρόσβαση των νέων και 
των νεοεισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας πρέπει να καταστεί δυνατή με 
αποτελεσματικό περιορισμό του 
εργασιακού βίου.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων, υψηλής ποιότητας και 
καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της 
εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, 
κυρίως των νέων, των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, 
και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής 
ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό 
τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή του πατέρα στη φροντίδα των 
παιδιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προβούν στην άρση των εμποδίων για 
την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη 
απασχόληση και η φροντίδα και να 
προωθούν την κοινωνική καινοτομία. Θα 
πρέπει να συντάσσονται τακτικές 
εκθέσεις σχετικά με την εισοδηματική 
κατάσταση ανδρών και γυναικών.

Or. de
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Τροπολογία 189
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού με πολιτικές για την προώθηση 
της παράτασης του επαγγελματικού βίου, 
της ισότητας των φύλων και των αποδοχών 
και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα, μειώνοντας 
τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας,
και να εφαρμόσουν πολιτικές που έχουν 
ως στόχο να ανταποκριθούν στις 
δημογραφικές προκλήσεις, όσον αφορά 
τόσο την ισχυρή στήριξη της κοινωνικής 
αναπαραγωγής όσο και την ένταξη των 
μεταναστών στην αγορά εργασίας, 
ανυψώνοντας το επίπεδο δραστηριότητας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση κατάλληλων και 
βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και προσιτών και υψηλής 
ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού με πολιτικές για την προώθηση 
της παράτασης του επαγγελματικού βίου, 
της ισότητας των φύλων και των αποδοχών 
και την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
των νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
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μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Or. it

Τροπολογία 190
Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
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επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, 
να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει εκτός αυτού να δώσουν 
ώθηση τόσο στις ατομικές όσο και στις 
συλλογικές μορφές αυτοαπασχόλησης 
μέσω επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας. Θα πρέπει να δοθεί στήριξη 
στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας 
καθώς αυτές συνιστούν σημαντική πηγή 
δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς 
εξαρτώνται λιγότερο από τον 
επιχειρηματικό κύκλο και συχνά 
παρέχουν υπηρεσίες που απαιτούν 
εντατική χρήση του εργατικού δυναμικού 
και οι οποίες είναι κοινωνικά χρήσιμες.

Or. es

Τροπολογία 191
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
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οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Επίσης, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην 
τηλεργασία, ενθαρρύνοντας τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν κοινωνικά και 
φορολογικά μέτρα για την προώθηση της 
δραστηριότητας αυτής της μορφής. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Or. fr

Τροπολογία 192
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και των αποδοχών και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
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νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων, αλλά και ομάδων 
απομακρυσμένων από τα οικονομικά 
κέντρα πληθυσμών, με την εκμετάλλευση 
των νέων τεχνολογιών. Οι πολιτικές για 
την εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων, κοινωνικών παροχών και 
καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της 
εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, 
κυρίως των νέων, των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, 
και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής 
ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό 
τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προβούν στην άρση των εμποδίων και της 
άνισης μεταχείρισης για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Or. el

Τροπολογία 193
Tadeusz Cymański

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2,  
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2,  
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
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πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και 
να ενισχύουν και να προωθούν την 
κοινωνική καινοτομία.

Or. pl

Τροπολογία 194
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
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συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης που είναι 
δραστήριες σε ανώτερα κλιμάκια 
διοίκησης και στον επιστημονικό και 
τεχνικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προβούν στην άρση των 
εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων 
στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη 
απασχόληση και η φροντίδα και να 
προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Or. nl

Τροπολογία 195
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
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παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία. Για την ενίσχυση της 
λειτουργίας και της απόδοσης της αγοράς 
εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εμπλέξουν ενεργά τους κοινωνικούς 
εταίρους στον σχεδιασμό της εθνικής 
πολιτικής τους και πρέπει να σεβαστούν 
πλήρως το δικαίωμά τους, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές 
τους, για τη σύναψη και επιβολή 
συλλογικών συμβάσεων.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων, της κατάργησης των 
διακρίσεων και της ισότητας των 
αποδοχών και την ενσωμάτωση στην 
αγορά εργασίας των νέων, των 
μεγαλύτερων σε ηλικία, των ατόμων με 
αναπηρία, των νόμιμων μεταναστών και 
άλλων ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για 
την εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
αναγνωρίζουν και να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, και των γυναικών ηλικίας μέχρι 45 
ετών, των εθνοτικών μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των 
ατόμων με αναπηρία, των νόμιμων 
μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. 
Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της 
εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την 
παροχή προσιτών φροντίδων και 
καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της 
εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, 
κυρίως των νέων, των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, 
και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής 
ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό 
τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προβούν στην άρση των εμποδίων για την 
είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη 
απασχόληση και η φροντίδα και να 
προωθούν την κοινωνική καινοτομία.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 
άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
παρεχόντων φροντίδα, των νόμιμων 
μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων. 
Οι πολιτικές για την εξισορρόπηση της 
εργασίας και της ιδιωτικής ζωής με την 
παροχή προσιτών φροντίδων και 
καινοτόμων λύσεων στην οργάνωση της 
εργασίας, θα πρέπει να στοχεύουν στην 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, 
κυρίως των νέων, των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών, 
και ιδίως στη διατήρηση γυναικών υψηλής 
ειδίκευσης στον επιστημονικό και τεχνικό 
τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προβούν στην άρση των εμποδίων για την 
είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά 
εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη 
απασχόληση και η φροντίδα και να 
προωθούν την κοινωνική καινοτομία.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, 
ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, 
και σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάσουν τα φορολογικά τους 
συστήματα και τα συστήματα παροχών, 
καθώς και την ικανότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία 
στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του 
εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την 
προώθηση της παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, της ισότητας των 
φύλων και των αποδοχών και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, 
να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέσα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως για 
την αύξηση της ικανότητας 
απασχόλησης, με μέτρα για την ανάπτυξη 
προσωπικών ικανοτήτων και για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων που 
αφορούν νεοεμφανιζόμενα επαγγέλματα. 
Για την προώθηση της επαγγελματικής 
κινητικότητας είναι αναγκαίο τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την προθυμία των 
ανθρώπων για κινητικότητα μέσω της 
παροχής κινήτρων.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, 
ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, 
και σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή 2, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεξετάσουν τα φορολογικά τους 
συστήματα και τα συστήματα παροχών, 
καθώς και την ικανότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών να παρέχουν την αναγκαία 
στήριξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αυξήσουν τα επίπεδα συμμετοχής του 
εργατικού δυναμικού με πολιτικές για την 
προώθηση της παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, της ισότητας των 
φύλων και των αποδοχών και την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων 
ευάλωτων ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και 
των γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν 
στην άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, 
να στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
τομείς όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέσα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως για 
την αύξηση της ικανότητας απασχόλησης 
και προσαρμογής του εργατικού 
δυναμικού. Για την προώθηση της 
επαγγελματικής κινητικότητας είναι 
αναγκαίο τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την προθυμία των ανθρώπων για 
κινητικότητα μέσω της παροχής 
κινήτρων.
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καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να επιτευχθεί πλήρης απασχόληση 
και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ανειδίκευτοι 
εργαζόμενοι σε μια αντίξοη αγορά 
εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επανεστιάσουν τις ενεργές πολιτικές όσον 
αφορά την αγορά εργασίας, στην 
κατάρτιση και επανακατάρτιση και στις 
άμεσες προσφορές θέσεων εργασίας, 
αναθεωρώντας επίσης τα συστήματα 
φορολογίας και επιδομάτων καθώς και 
την ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών 
να παρέχουν την αναγκαία στήριξη και 
κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
οικονομική βιωσιμότητα. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές 
στα φορολογικά και κοινωνικά 
συστήματα θα ευνοούν τις επιχειρήσεις 
και τις συμβάσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου και θα παρέχουν συμπεφωνημένες 
απολαβές που θα σχετίζονται με 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα οικονομική 
βιωσιμότητα.

Or. en
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Τροπολογία 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ όσον 
αφορά την κατάργηση των διακρίσεων 
και την εξισορρόπηση εργασιακού και 
οικογενειακού βίου, πρέπει να βελτιωθεί 
παράλληλα με την πληροφόρηση και 
διαβούλευση των εργαζομένων και την 
καλύτερη εφαρμογή των επιτροπών 
ευρωπαϊκής επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προωθούν τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Μικροχρηματοδότησης ως 
παράδειγμα του τρόπου για τον 
συνδυασμό των οικονομικών με τα 
κοινωνικά μέτρα για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης 
της απασχόλησης.
Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 
μικροχρηματοδότησης συνοδεύονται από 
συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης 
και καθοδήγησης, καθώς και 
προγράμματα κοινωνικών παροχών που 
διασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα 
κατά το πρώτο έτος από την έναρξη 
λειτουργίας της επιχείρησης, ούτως ώστε 
η επιχειρηματικότητα να καταστεί 
πραγματική επιλογή.

Or. en
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Τροπολογία 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
προωθούν και να επενδύουν σε 
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
όπου συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες 
απασχόλησης, υγείας και στέγασης, οι 
οποίες πρέπει να τύχουν επαρκούς 
χρηματοδότησης. 

Or. en

Τροπολογία 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 
75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και την καλύτερη 
ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών.

Οι περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης 
κατά τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό 
με την απόφαση των κρατών μελών για 
ταχεία δημοσιονομική εξυγίανση, θα 
έχουν καταστροφικές συνέπειες για την 
απασχόληση στην Ευρώπη, με 
πιθανότητα απώλειας μέχρι και πέντε 
εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργασίας. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να χαράξουν τις 
οικονομικές πολιτικές τους και τη 
στρατηγική ΕΕ 2020 με σκοπό την 
επίτευξη ενός μεσοπρόθεσμη στόχου για 
τη δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων 
εκατομμυρίων καθαρών νέων 
(αξιοπρεπών και κατά κύριο λόγο 
πρασίνων) θέσεων εργασίας μέχρι το 
2014. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενισχύσουν την πτυχή της 
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ζήτησης στην αγορά εργασίας και να 
αυξήσουν τις αναπτυξιακές επενδύσεις, 
μεγεθύνοντας την εισοδηματική πτυχή 
των ευρωπαϊκών και εθνικών 
προϋπολογισμών με μέσα όπως τα 
ευρωπαϊκά ομόλογα ή η αποφασιστική 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας 
και της φοροδιαφυγής.

Or. en

Τροπολογία 206
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών.

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
αναπήρων, και την καλύτερη ενσωμάτωση 
των νόμιμων μεταναστών.

Or. el

Τροπολογία 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
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μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών.

μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με την 
αύξηση της συμμετοχής των νέων έως 
90%, των εργαζόμενων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση 
των νόμιμων μεταναστών.

Or. pl

Τροπολογία 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών. 

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας - και 
ιδίως των γυναικών- και των εργαζομένων 
χαμηλής ειδίκευσης και την καλύτερη 
ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών. 

Or. de

Τροπολογία 209
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 

Ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της 
ΕΕ στον τομέα της αγοράς εργασίας, στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
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μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών.

καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών.

Or. nl

Τροπολογία 210
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών.

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, τα ποσοστά απασχόλησης 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 
άνδρες ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 
75%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση 
των νόμιμων μεταναστών.

Or. en

Τροπολογία 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ο δείκτης της γυναικείας απασχόλησης 
πρέπει να αυξηθεί στο 75%, που θα 
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περιλαμβάνει τουλάχιστον κατά 50% 
εργασία που εξασφαλίζει οικονομική 
ανεξαρτησία.

Or. en

Τροπολογία 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων 
στην ηλικιακή ομάδα 55 έως 64 πρέπει να 
αυξηθεί στο 60%.

Or. en

Τροπολογία 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ο δείκτης ανεργίας των νέων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τον γενικό δείκτη ανεργίας 
και μέχρι το 2015 πρέπει να περιοριστεί 
στο 10%.

Or. en

Τροπολογία 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Πρέπει να συσταθεί σε όλα τα κράτη 
μέλη Ταμείο Εγγύησης των Νέων που θα 
διασφαλίζει θέσεις εργασίας, εκπαίδευση 
ή συμπληρωματική κατάρτιση σε όλους 
τους νέους κάτω των 25 ετών, εφόσον 
συμπληρώσουν τουλάχιστον τέσσερις 
μήνες στην ανεργία.

Or. en

Τροπολογία 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς,
προώθηση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και της δια βίου μάθησης

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Βελτίωση του 
επιπέδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των εργαζομένων και προώθηση της δια 
βίου μάθησης 

Or. de

Τροπολογία 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, 
προώθηση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και της διά βίου μάθησης

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, 
ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας και 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και της 
διά βίου μάθησης

Or. en
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Τροπολογία 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς,
προώθηση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και της διά βίου μάθησης

Κατευθυντήρια γραμμή 8: προώθηση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και της 
διά βίου μάθησης, με την ανάπτυξη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

Or. en

Τροπολογία 218
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς 
τους στόχους έτσι ώστε μέχρι το 2020, να 
μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης 
του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί 
σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του 
πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει 
ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη 
εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 219
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και στην 
απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να καταστήσουν 
ελαστικότερους τους κανόνες που 
επιτρέπουν στους πολίτες των κρατών 
μελών να λαμβάνουν παροχές ασφάλισης 
ανεργίας σε άλλο κράτος μέλος, να 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, και από τους 
εργαζόμενους, απλουστεύοντας τις 
διοικητικές διαδικασίες και επιλέγοντας 
λύσεις ευνοϊκών φορολογικών ή 
κοινωνικών εισφορών κατά την έναρξη 
της δραστηριότητας, να ενθαρρύνουν τη 
συσσώρευση εργασίας και σύνταξης, να
προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να 
εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους 
στη στήριξη των ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και στην απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, εν 
ανάγκη με τη χορήγηση ενισχύσεων στις 
επιχειρήσεις ή φορολογικών ή 
κοινωνικών κινήτρων, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
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ερευνητών.

Or. fr

Τροπολογία 220
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων 
ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε 
ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει 
τα προσόντα του και με στοχευμένες 
πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
συστήματα για την αναγνώριση των 
ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να 
καταργήσουν τους φραγμούς στην 
επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα των εργαζομένων, να 
προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να 
εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους 
στη στήριξη των ατόμων με χαμηλής 
ειδίκευσης και στην απασχολησιμότητα 
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα 
των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, ενσωματώνοντας όλους τους 
πόρους, κοινοτικούς, εθνικούς, 
περιφερειακούς, δημόσιους και 
ιδιωτικούς, προσδιορίζοντας, μέσω 
επιλεκτικών πολιτικών, τομείς και φορείς 
στους οποίους πρέπει να απευθύνονται 
κατά προτεραιότητα οι παρεμβάσεις. Οι 
κοινωνικοί εταίροι, όχι μόνο διαθέτουν 
τους αναγκαίους πόρους, αλλά και 
καλούνται να κινητοποιηθούν για τη 
ρύθμιση καινοτόμων μορφών 
συνδυασμού του χρόνου εργασίας με το 
χρόνο κατάρτισης, με ιδιαίτερη προσοχή 
στην ίση μεταχείριση των φύλων και το 
συνδυασμό επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής. Πρέπει επίσης να
προβλεφθεί μια "δεύτερη ευκαιρία" που 
θα εξασφαλίζει σε κάθε ενήλικα τη 
δυνατότητα να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του, καθώς και στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη, βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος 
EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων), το οποίο 
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οφείλει να εγκρίνει οριστικά η Επιτροπή 
χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, θα 
πρέπει να αναπτύξουν συστήματα για την 
αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Or. it

Τροπολογία 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
ευρεία εξασφάλιση γνώσεων και 
δεξιοτήτων έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, υπό 
τους όρους των μόνιμων διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης και αλλαγής και στους 
τρεις τομείς της αγοράς εργασίας, να 
μπορούν να λαμβάνουν μια μόνιμη θέση 
πλήρους απασχόλησης που να τους 
εξασφαλίζει τα προς το ζην και να 
καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία και τον πολιτισμό. Η ποιοτική 
αρχική εκπαίδευση και η ελκυστική 
επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να 
συμπληρώνονται με αποτελεσματικά 
κίνητρα για τη δια βίου μάθηση, 
δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την 
εξασφάλιση σε οποιαδήποτε στιγμή κάθε 
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έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα 
των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει 
τα προσόντα του και με στοχευμένες 
πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
συστήματα για την αναγνώριση των 
ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να 
καταργήσουν τους φραγμούς στην 
επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα των εργαζομένων, να 
προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, να 
εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους 
στη στήριξη των ατόμων χαμηλής 
ειδίκευσης και να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επιμόρφωση, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα 
την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την 
πείρα των ειδικευμένων εργαζομένων, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Or. de

Τροπολογία 222
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Η αναγκαία μετατόπιση προς μια πιο 
διατηρήσιμη οικονομία θα απαιτήσει 
συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων. Κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσαρμόσουν τα συστήματα 
επαγγελματικής κατάρτισής τους 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το 
εργατικό δυναμικό θα έχει δυνατότητα 
προσαρμογής των δεξιοτήτων του στις 
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μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

ανάγκες της αγοράς εργασίας σε μια 
διατηρήσιμη οικονομία που θα βασίζεται 
σε αντιλήψεις περί κατάρτισης με βάση 
την ικανότητα. Η ποιοτική αρχική 
εκπαίδευση και η ελκυστική 
επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να 
συμπληρώνονται με αποτελεσματικά 
κίνητρα για τη διά βίου μάθηση, 
δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την 
εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Or. en

Τροπολογία 223
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
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Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση με 
απαραίτητες συνέργειες μεταξύ του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της 
αγοράς εργασίας πρέπει να 
συμπληρώνονται με αποτελεσματικά 
κίνητρα για τη διά βίου μάθηση, 
δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την 
εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν χάσει την 
εργασία τους, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα 
την κατάρτιση, τις δεξιότητες και την 
πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Or. el

Τροπολογία 224
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
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Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του  και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα,  και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. και με 
στοχευμένες πολιτικές μετανάστευσης και 
ένταξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναπτύξουν συστήματα για την 
αναγνώριση των ικανοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 
κινητικότητα των κατοχυρωμένων 
κοινωνικών δικαιωμάτων, και να 
προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και να 
εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους 
στη στήριξη των ατόμων χαμηλής 
ειδίκευσης και στην απασχολησιμότητα 
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα 
των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών. 
Ενιαίοι κανόνες ως προς προσόντα και 
ικανότητες είναι ευκταίοι για την 
προώθηση της κινητικότητας στην αγορά 
εργασίας εντός του ευρωπαϊκού χώρου.

Or. nl

Τροπολογία 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
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απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας 
και εφοδιάζοντας τους ανθρώπους, σε 
όλα τα στάδια της ζωής τους, με 
περισσότερα και καλύτερα επαγγελματικά 
προσόντα και δεξιότητες, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πραγματική και 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η ποιοτική αρχική 
εκπαίδευση και η ελκυστική 
επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να 
συμπληρώνονται με αποτελεσματικά 
κίνητρα για τη διά βίου μάθηση, 
δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, την 
εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Or. it

Τροπολογία 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση και τις δυνατότητες δεύτερων 
ευκαιριών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσφέρουν μια "δεύτερη ευκαιρία" 
στους νέους ηλικίας από 25 έως 35 ετών, 
που θα περιλαμβάνει υποχρεωτική 
προσφορά εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, η 
εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Or. en
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Τροπολογία 227
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις δεξιότητες 
και την πείρα των εργαζομένων υψηλής 
ειδίκευσης, περιλαμβανομένων των 
ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης και νεότερης ηλικίας, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα 
των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Or. en
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Τροπολογία 228
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν 
την παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη διά βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων 
ευκαιριών, την εξασφάλιση σε κάθε 
ενήλικα της δυνατότητας να αναβαθμίσει 
τα προσόντα του και με στοχευμένες 
πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
συστήματα για την αναγνώριση των 
ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί, να 
καταργήσουν τους φραγμούς στην 
επαγγελματική και γεωγραφική 
κινητικότητα των εργαζομένων, να 
προωθήσουν την απόκτηση πολυδύναμων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργικότητα, και 
να εστιάσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειές 
τους στη στήριξη των ατόμων με 
χαμηλής ειδίκευσης και στην 
απασχολησιμότητα των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάρτιση, τις 
δεξιότητες και την πείρα των 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Στις υψηλές προτεραιότητες των κρατών 
μελών συγκαταλέγεται η παροχή υψηλής 
ποιότητας αρχικής εκπαίδευσης και. 
ελκυστικής επαγγελματικής κατάρτισης 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
βιομηχανίας και τη μελλοντική ζήτηση 
στην αγορά εργασίας. Πρέπει να 
συμπληρώνονται με δυνατότητες 
δεύτερων ευκαιριών και αποτελεσματικά 
κίνητρα για τη διά βίου μάθηση, όπου οι 
κοινωνικοί εταίροι καλούνται να 
παρέχουν τον χρόνο και την οικονομική 
υποστήριξη για την επαγγελματική 
κατάρτιση. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
δεσμεύονται να μειώσουν το ποσοστό 
εγκατάλειψης του σχολείου σε κάτω από 
10% και να συμπληρώσουν την πολιτική 
μετανάστευσης και ενσωμάτωσης με την 
παροχή δυνατοτήτων εκμάθησης της 
γλώσσας και παρακολούθησης 
μαθημάτων σχετικά με την κοινωνία. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
αναπτύξουν συστήματα για την 
αναγνώριση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γεωγραφική και διασυνοριακή 
κινητικότητα που επιθυμούν οι εργοδότες 
δεν πρέπει να επιφέρει επιδείνωση των 
συνθηκών εργασίας και συρρίκνωση των 
συντάξεων και των επιδομάτων ανεργίας. 
Η γεωγραφική κινητικότητα επ’ ουδενί 
πρέπει να οδηγεί σε μείωση των 
κοινωνικών προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 230
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να προωθηθούν αποτελεσματικές 
στρατηγικές για τη δια βίου μάθηση που 
θα είναι ανοιχτή σε όλους, στα σχολεία, 
τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμού 
επιμερισμού του κόστους με σκοπό την 
ενίσχυση της συμμετοχής στη συνεχή και 
στον χώρο εργασίας εκπαίδευση καθόλη 
τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, 
ιδίως για τους χαμηλής ειδίκευσης και 
τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους.
Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν 
σχέδια ατομικής σταδιοδρομίας που να 
παρέχουν κατάρτιση στα άτομα που 
βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.
Πρέπει να διασφαλιστεί μια δίκαιη 
μετάβαση σε πράσινες θέσεις εργασίας, 
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που θα παρέχει δυνατότητες για ήπια 
μετάβαση σε πράσινους τομείς με 
επανακατάρτιση των εργαζομένων, που 
θα στηρίζεται σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο.
Πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι 
ανθρώπινοι πόροι, οι δεξιότητες και οι 
γνώσεις, παρέχοντας στις γυναίκες ίσες 
ευκαιρίες για συνεχή κατάρτιση και δια 
βίου μάθηση.

Or. en

Τροπολογία 231
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια 
ένατη βασική αρμοδιότητα σε σχέση με 
το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη -που είναι 
ουσιώδους σημασίας στην κοινωνία της 
γνώσης- στο πλαίσιο της διά βίου 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 232
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
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και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και της καλύτερης 
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες¸και 
να αποφεύγουν τον κατακερματισμό με 
βάση το φύλο όσον αφορά την πρόσβαση 
σε ευκαιρίες για ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και για κατάρτιση. Η επένδυση 
στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη 
συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου 
μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω 
της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η ισορροπία των πολιτικών 
της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας με δίκαιο εισόδημα και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας. Η 
τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων 
των πολιτικών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να 
συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που 
πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. de
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Τροπολογία 233
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. 
Για τη στήριξη των νέων και ιδίως 
εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν 
ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα 
μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση 
παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται 
άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των 
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης 
αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό 
τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και 
στην καλύτερη ανταπόκριση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ 
για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στην κατάρτιση, να ενισχύσουν 
την καθοδήγηση στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε 
συνδυασμό με συστηματική παροχή 
πληροφοριών για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και ευκαιριών, να 
προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και 
να ενισχύσουν την καλύτερη πρόβλεψη 
των αναγκών σε δεξιότητες. Η ανάπτυξη 
ανθρωπίνων πόρων, των δεξιοτήτων 
υψηλού επιπέδου και της κατάρτισης 
πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής ιδιωτών, 
εργοδοτών και κυβερνήσεων. Η 
πρόσβαση στη γενική και επαγγελματική 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας και η 
επανένταξη των ατόμων που 
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο στο 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι 
ανοιχτή σε όλους, οποιαδήποτε στιγμή.
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Τα κράτη μέλη πρέπει να ευθυγραμμίσουν 
τις επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
ανόδου του επιπέδου των δεξιοτήτων 
μεταξύ του ενεργού πληθυσμού, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη μάθηση που 
παρέχεται με άτυπους και ανεπίσημους 
τρόπους. Συγχρόνως, θα πρέπει οι 
μεταρρυθμίσεις, και ιδίως εκείνες που 
αφορούν την απόκτηση ικανοτήτων 
απασχόλησης, να αποσκοπούν, μέσω της 
μάθησης ή των δεξιοτήτων στον τομέα 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην απόκτηση 
βασικών δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητες για κάθε απασχολούμενο για 
να μπορέσει να επιτύχει σε μια οικονομία 
βασισμένη στη γνώση. Θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και 
των εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον τον 
κανόνα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να 
γίνουν πιο ανοικτά και να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας 
εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα 
επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες 
και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας, 
προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά το 
ποσοστό των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών τίτλων υψηλού επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 234
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση, εν ανάγκη 
με φορολογικά ή κοινωνικά κίνητρα, να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι, ιδίως με 
εξατομικευμένη παρακολούθηση. Η 
τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων 
των πολιτικών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να 
συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που 
πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.
Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λάβουν τα μέτρα δημοσιότητας 
που θα τους επιτρέψουν να κάνουν 
γνωστό το στόχο των πόρων αυτών και 
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τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησής τους.

Or. fr

Τροπολογία 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 

Πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα 
επιμερισμού των αρμοδιοτήτων για τη 
συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ 
κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει 
να βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Με 
τη δημιουργία συνθηκών για την είσοδο 
των γυναικών και των κοριτσιών σε 
τομείς όπου οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται έντονα και για την 
καταπολέμηση των κυρίαρχων ακόμη 
στερεοτύπων, τα επαγγέλματα αυτά έχουν 
κομβική σημασία τόσο για να 
εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων όσο 
και να τροφοδοτηθεί η αγορά εργασίας. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. 
Πρέπει να υπάρξει συντονισμός των 
εθνικών προϋπολογισμών και του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, στον οποίο 
περιλαμβάνεται και το Ευρωπαϊκό 
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ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και να κινηθούν προς 
την κατεύθυνση της προετοιμασίας του 
εργατικού δυναμικού για μια διατηρήσιμη 
οικονομία. Για τη στήριξη των νέων και 
ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, 
σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, 
και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν 
οι νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 236
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών,
τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στην κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, να 
ενισχύσουν την καθοδήγηση στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας σε 
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ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. 
Για τη στήριξη των νέων και ιδίως 
εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν 
ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα 
μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση 
παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται 
άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των 
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης 
αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό 
τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και 
στην καλύτερη ανταπόκριση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ 
για τη στήριξη αυτών των στόχων.

συνδυασμό με συστηματική παροχή 
πληροφοριών για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και ευκαιριών, την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε 
δεξιότητες. Η ανάπτυξη ανθρωπίνων 
πόρων, των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου
και της κατάρτισης πρέπει να 
χρηματοδοτούνται μέσω της 
χρηματοδοτικής συμμετοχής ιδιωτών, 
εργοδοτών και κυβερνήσεων. Η 
πρόσβαση στην γενική και επαγγελματική 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας και η 
επανένταξη των ατόμων που 
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο στο 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι 
ανοιχτή σε όλους, οποιαδήποτε στιγμή.
Τα κράτη μέλη πρέπει να ευθυγραμμίσουν 
τις επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 
και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητά τους ούτως 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
ανύψωσης του επιπέδου δεξιοτήτων 
μεταξύ του ενεργού πληθυσμού. 
Συγχρόνως θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις, 
και ιδίως εκείνες που αφορούν την 
απόκτηση ικανοτήτων απασχόλησης, να 
αποσκοπούν, μέσω της μάθησης ή των 
δεξιοτήτων στον τομέα των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
στην απόκτηση βασικών ικανοτήτων, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για κάθε 
απασχολούμενο για να μπορέσει να 
επιτύχει σε μια οικονομία βασισμένη στη 
γνώση. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά 
και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας 
εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα 
επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες 
και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας, 
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προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά το 
ποσοστό των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών τίτλων υψηλού επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 237
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων σε καινοτόμους τομείς που 
μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις 
απασχόλησης, τόσο κατά τη διάρκεια της 
έρευνας όσο και κατά την εφαρμογή των 
νεωτερισμών, και την καλύτερη πρόβλεψη 
των αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση 
στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη 
συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου 
μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω 
της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα αξιοπρεπούς μαθητείας με 
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στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

τις απαραίτητες κοινωνικές παροχές, και 
να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. el

Τροπολογία 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών και τα κατάλληλα μέτρα για 
την προώθησή τους, την προώθηση της 
συμμετοχής των επιχειρήσεων στην 
εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση
και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών 
σε δεξιότητες. Η επένδυση στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 
προσωπικού, την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει 
να προωθηθούν μέσω της χρηματοδοτικής 
συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και 
εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και 
ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, 
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θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους, 
είτε είναι απόφοιτοι είτε όχι, να βρουν μια 
πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν σε 
άλλες σπουδές και να τους παρέχουν 
ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα 
μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση 
παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται 
άνεργοι. Η τακτική παρακολούθηση των 
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται 
να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που 
πρέπει να βελτιωθούν και να 
προσανατολίσει τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 
εργασιακούς κλάδους του μέλλοντος. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως 
τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών 
των στόχων.

Or. de

Τροπολογία 239
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
προώθηση επαφών μεταξύ των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να διασφαλίσει 
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βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της 
εκπαιδευτικής προσφοράς αφενός και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας 
αφετέρου.  Η επένδυση στην ανάπτυξη 
των ανθρωπίνων πόρων, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε 
προγράμματα δια βίου μάθησης θα πρέπει 
να προωθηθούν μέσω της χρηματοδοτικής 
συμμετοχής κυβερνήσεων, ιδιωτών και 
εργοδοτών. Για τη στήριξη των νέων και 
ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, 
σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα 
αμειβόμενης μαθητείας , και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. nl

Τροπολογία 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
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στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, που να 
προσανατολίζονται προς την απόκτηση 
επαγγελματικών ικανοτήτων και να 
παρέχουν δυνατότητες απασχόλησης, και 
να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. pl
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Τροπολογία 241
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, τα κράτη μέλη πρέπει να 
βελτιώσουν την πρόσβαση στην 
κατάρτιση, να ενισχύσουν την καθοδήγηση 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων, των μεγαλύτερης 
ηλικίας και ιδίως εκείνων που δεν 
εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, 
τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, όπου χρειάζεται, θα 
πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που θα 
βοηθούν τους νέους αποφοίτους να βρουν 
μια πρώτη απασχόληση ή να προχωρήσουν 
σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν 
ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα 
μαθητείας και επαγγελματικής 
κατάρτισης για όλες τις ηλικίες. Η 
τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων 
των πολιτικών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και πρόληψης αναμένεται να 
συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που 
πρέπει να βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.
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Τροπολογία 242
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα διά 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη 
ΜΜΕ και την καλύτερη πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες. Η επένδυση στην 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη 
συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου 
μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν μέσω 
της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
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της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 243
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερο στις μεταφορές, την 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την 
υποδομή της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και να αξιοποιούν πλήρως 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, οι 
κανόνες των οποίων θα πρέπει να είναι 
διαφανείς και οι διαδικασίες των οποίων 
θα πρέπει να απλουστευθούν, ώστε να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή ενδεχόμενων 
δικαιούχων σε προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Για να 
επιτευχθεί αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να δημιουργήσουν συνέργειες ανάμεσα 
στις πολιτικές συνοχής τους και άλλες 
υπάρχουσες τομεακές πολιτικές, 
σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, καθώς η συνοχή προσδίδει 
δύναμη, αντλεί μη χρησιμοποιημένο 
δυναμικό, μειώνει διαρθρωτικές 
διαφορές ανάμεσα στις χώρες και τις 
περιφέρειες, επεκτείνει την ανάπτυξη και 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 
περιφερειών της ΕΕ σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αντισταθμίζει 
τις συνέπειες της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και δημιουργεί το 
κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσης.

Or. de
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Τροπολογία 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα, αρχής 
γενομένης από τους καθηγητές 
νοσηλευτικής, πρέπει να αναγνωριστούν 
με την καθιέρωση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, για συνεχή προηγμένη 
κατάρτιση και εφαρμογή ποσόστωσης με 
βάση το φύλο.

Or. en

Τροπολογία 245
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν 
επιστημονικές ερευνητικές 
δραστηριότητες νέων ατόμων, 
παρέχοντας ερευνητικές επιχορηγήσεις 
και εξασφαλίζοντας διεθνή κινητικότητα 
στο πλαίσιο προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

Or. en

Τροπολογία 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να αντιμετωπιστούν η επισφαλής και 
χαμηλής ποιότητας εργασία, ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός και η φοροαποφυγή εντός 
της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υιοθετήσουν διασυνοριακή προσέγγιση 
που θα διασφαλίζει την ποιότητα 
εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των πλέον ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού ντάμπινγκ. Τα κράτη μέλη, σε 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, πρέπει να προωθήσουν την 
επιβολή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την επιβολή κυρώσεων, τη 
δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων 
εργασίας και στρατηγική για τη 
δημιουργία διατηρήσιμων πρασίνων 
θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη στήριξη των νέων και ιδίως 
εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν 
ή εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, θα πρέπει να θεσπίσουν 
προγράμματα που θα βοηθούν τους νέους 
αποφοίτους να βρουν μια πρώτη 
απασχόληση ή να προχωρήσουν σε άλλες 
σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες 
κατάρτισης, όπως προγράμματα 
μαθητείας, προβλέποντας άμεση 
παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται 
άνεργοι.
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Or. en

Τροπολογία 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τακτική παρακολούθηση των
επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και πρόληψης 
αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό 
τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και 
στην καλύτερη ανταπόκριση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως τους πόρους της ΕΕ 
για τη στήριξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 
επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
των κατάλληλων κινήτρων και 
μηχανισμών επιμερισμού του κόστους, με 
προοπτική την αύξηση της συμμετοχής 
στη συνεχή κατάρτιση και στην 
κατάρτιση στο χώρο εργασίας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για 
τους ανειδίκευτους και τους 
μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους. 
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Είναι απαραίτητο να υπάρξει καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και δια βίου μάθησης, που θα 
βασίζεται σε αυξημένη εξάρτηση από 
καινοτομίες και ισότητα ευκαιριών. Η 
συνεργασία αυτή πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί με τουλάχιστον 7% του 
ΑΕγχΠ.
Η εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει 
να διαθέτουν τα άτομα για να έχουν 
μακροπρόθεσμες προοπτικές στην αγορά 
εργασίας.
Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι νέες 
επαγγελματικές ανάγκες, οι κομβικές 
ικανότητες και οι μελλοντικές απαιτήσεις 
δεξιοτήτων, με βελτίωση της πρόβλεψης 
και της διαφάνειας των προσόντων, την 
αποτελεσματική και διασυνοριακή 
αναγνώριση και επικύρωση των άτυπων 
και μη επίσημων μορφών μάθησης. 
Πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι, οι 
δεξιότητες και οι γνώσεις παρέχοντάς 
στις γυναίκες ίσες ευκαιρίες στη συνεχή 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. Μέχρι 
το 2014, ένα επιπλέον ποσοστό 15% των 
ενηλίκων πρέπει να συμμετέχει στη δια 
βίου μάθηση. Πρέπει να υποχρεωθούν οι 
εργοδότες να παρέχουν και να στηρίζουν 
προηγμένη κατάρτιση στο πλαίσιο της 
διά βίου μάθησης και να προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας με βάση την 
ηλικία. Η επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να βελτιώνει την δυνατότητα 
απασχόλησης σε περίπτωση κλεισίματος 
μιας επιχείρησης.
Σε σχέση με αυτό, η παρεχόμενη 
εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν.

Or. en
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Τροπολογία 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν να 
συμπληρώσουν και να συντονίσουν τους 
εθνικούς στόχους τους για μείωση των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 
που παρατηρούνται μεταξύ περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 8a: 
Δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων 
εργασίας και στρατηγική για 
διατηρήσιμες, πράσινες θέσεις εργασίας
Εκτιμά ότι, για να επιτύχει μια πιο 
έξυπνη, πιο διατηρήσιμη και πιο 
περιεκτική οικονομία, η ΕΕ χρειάζεται 
μια στρατηγική πράσινων θέσεων 
εργασίας η οποία θα προσφέρει 
επαγγελματικά προσόντα, 
αναπροσαρμογή χώρου εργασίας και 
μετασχηματισμό της κοινωνίας.
Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να 
περιλαμβάνει έξυπνες επενδύσεις για τη 
δημιουργία νέων πράσινων θέσεων 
εργασίας· κίνητρα για τη μετατροπή των 
υφισταμένων θέσεων εργασίας σε 
πράσινες, επενδύσεις στην επιμόρφωση 
και στη διά βίου μάθηση προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν 
νέες θέσεις εργασίας ή να απασχοληθούν 
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σε αυτές, μια συμφωνία-πλαίσιο για την 
ασφαλή αλλαγή θέσης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
επιμόρφωσης και επαρκούς κοινωνικής 
ασφάλισης σε περιόδους αλλαγής θέσης 
εργασίας, μια συμφωνία μεταξύ 
κοινωνικών εταίρων για το δικαίωμα διά 
βίου μάθησης και επιμόρφωσης στον 
χώρο εργασίας, τέλος δε, στήριξη για την 
αναπροσαρμογή των επαγγελματικών 
προσόντων και του χώρου εργασίας σε 
όλα τα επίπεδα·
Τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να 
εστιάσουν τις προσπάθειές του για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη 
στήριξη της μετάβασης των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε 
παρακμάζοντες τομείς της βιομηχανίας, 
σε χώρους εργασίας τομέων που 
δημιουργούνται νέες και διατηρήσιμες 
θέσεις εργασίας· τη δημιουργία 
υποστηρικτικών υποδομών για νέους 
τομείς της οικονομίας που έχουν 
δυνατότητες δημιουργίας διατηρήσιμων 
θέσεων εργασίας· της επένδυσης στην 
κατάρτιση, την καινοτομία και την 
έρευνα, ιδίως για τις ΜΜΕ που 
αποτελούν τους σημαντικότερους 
οδηγούς στην αγορά εργασίας· την 
ενίσχυση του δυναμικού θέσεων εργασίας 
στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
συνδέοντας τον στόχο της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας με τις πτυχές της 
ενεργού θετικής ενσωμάτωσης· την 
ευθυγράμμιση των δημοσίων επενδύσεων 
προς την κατεύθυνση της διατηρήσιμης 
ποιοτικής εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 252
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 8a: 
Ενίσχυση της πολιτικής για την 
κοινωνική και οικονομική συνοχή για 
στήριξη της απασχόλησης 
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
τακτοποιήσουν, να συμπληρώσουν, να 
συντονίσουν και να προσαρμόσουν τους 
εθνικούς τους στόχους στο εσωτερικό 
τους και μεταξύ τους, με τρόπο που να 
μειώνονται οι ανισορροπίες της 
οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στις 
περιοχές.
Τα κράτη μέλη γνωρίζουν ότι η πολιτική 
συνοχής συνιστά ένα αποτελεσματικό και 
ενισχυτικό αλλά όχι δευτερεύον μέσο σε 
σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές, 
καθώς συμβιβάζει τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, υποστηρίζει τις περιοχές 
ώστε να ξεπεράσουν τις κοινωνικο-
οικονομικές τους δυσκολίες και μειώνει 
τις ανισότητες. 
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και οι 
εταιρικές αρχές θα πρέπει να είναι ο 
πυρήνας της διακυβέρνησης και βάση 
της στρατηγικής, ενώ ιδίως το 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως 
οχήματα προσέγγισης των αναρίθμητων 
οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων 
που ζουν και παράγουν στην ΕΕ, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. 
Για αυτό η πολιτική συνοχής δεν είναι 
μόνο πηγή σταθερών χρηματοδοτικών 
κονδυλίων αλλά και δυναμικό μέσο για 
την οικονομική ανάπτυξη και κατά 
συνέπεια ένα μέσο απασχόλησης για όλες 
τις περιφέρειες της Ένωσης. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερο στις μεταφορές, την 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την 
υποδομή ΤΠ και να αξιοποιήσουν 
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πλήρως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία.
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των 
εν δυνάμει δικαιούχων προγραμμάτων 
συγχρηματοδότησης της Ένωσης μέσω 
της απλούστευσης των συστημάτων 
παραλαβής. 
Για να επιτευχθεί αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν συνέργιες 
ανάμεσα στις πολιτικές συνοχής τους και 
άλλες υπάρχουσες τομεακές πολιτικές, 
σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, καθώς η συνοχή δεν συνιστά 
ζημία αλλά προσδίδει δύναμη, αντλεί μη 
χρησιμοποιημένο δυναμικό, μειώνει 
διαρθρωτικές διαφορές ανάμεσα στις 
χώρες και τις περιφέρειες, επεκτείνει την 
ανάπτυξη και βελτιώνει την 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών της 
Ένωσης σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο, αντισταθμίζει τις συνέπειες της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και 
δημιουργεί το κοινωνικό κεφάλαιο της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 253
Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 8a: 
Ενίσχυση της πολιτικής για την 
κοινωνική και οικονομική συνοχή για 
στήριξη της απασχόλησης 
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
τακτοποιήσουν, να συμπληρώσουν, να 
συντονίσουν και να προσαρμόσουν τους 
εθνικούς τους στόχους στο εσωτερικό 
τους και μεταξύ τους, με τρόπο που να 
μειώνονται οι ανισορροπίες της 
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οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στις 
περιοχές.
Τα κράτη μέλη γνωρίζουν ότι η πολιτική 
συνοχής συνιστά ένα αποτελεσματικό και 
ενισχυτικό αλλά όχι δευτερεύον μέσο σε 
σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές, 
καθώς συμβιβάζει τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, υποστηρίζει τις περιοχές 
ώστε να ξεπεράσουν τις κοινωνικο-
οικονομικές τους δυσκολίες και μειώνει 
τις ανισότητες. Μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
και οι εταιρικές αρχές θα πρέπει να είναι 
ο πυρήνας της διακυβέρνησης και βάση 
της στρατηγικής, ενώ ιδίως το 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως 
οχήματα προσέγγισης των αναρίθμητων 
οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων 
που ζουν και παράγουν στην ΕΕ, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για αυτό η πολιτική 
συνοχής δεν είναι μόνο πηγή σταθερών 
χρηματοδοτικών κονδυλίων αλλά και 
δυναμικό μέσο για την οικονομική 
ανάπτυξη και κατά συνέπεια ένα μέσο 
απασχόλησης για όλες τις περιφέρειες της 
Ένωσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερα στις μεταφορές, την 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την 
υποδομή της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και να αξιοποιούν πλήρως 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τους 
κανόνες και τις διαδικασίες των οποίων 
θα πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να 
απλοποιηθούν τα οι μηχανισμοί 
εφαρμογής τους και να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή ενδεχόμενων δικαιούχων σε 
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
συνέργειες ανάμεσα στις πολιτικές 
συνοχής τους και άλλες υπάρχουσες 
τομεακές πολιτικές, σύμφωνα με μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς η 
συνοχή δεν συνιστά ζημία αλλά προσδίδει 
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δύναμη, αντλεί μη χρησιμοποιημένο 
δυναμικό, μειώνει διαρθρωτικές 
διαφορές ανάμεσα στις χώρες και τις 
περιφέρειες, επεκτείνει την ανάπτυξη και 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 
περιφερειών της Ένωσης σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αντισταθμίζει 
τις συνέπειες της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και δημιουργεί το 
κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσης. 

Or. es

Τροπολογία 254
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 8a: 
Μεταρρύθμιση και ενίσχυση της 
πολιτικής συνοχής για τη στήριξη της 
απασχόλησης
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
τακτοποιήσουν, να συμπληρώσουν, να 
συντονίσουν και να προσαρμόσουν τους 
εθνικούς τους στόχους στο εσωτερικό 
τους και μεταξύ τους, με τρόπο που να 
μειώνονται οι ανισορροπίες της 
οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στις 
περιοχές.
Τα κράτη μέλη γνωρίζουν ότι η πολιτική 
συνοχής συνιστά ένα αποτελεσματικό και 
ενισχυτικό αλλά όχι δευτερεύον μέσο σε 
σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές, 
καθώς συμβιβάζει τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, υποστηρίζει τις περιοχές 
ώστε να ξεπεράσουν τις 
κοινωνικοοικονομικές τους δυσκολίες και 
μειώνει τις ανισότητες. Μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και οι 
εταιρικές αρχές θα πρέπει να είναι ο 
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πυρήνας της διακυβέρνησης και βάση 
της στρατηγικής, ενώ ιδίως το 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως 
οχήματα προσέγγισης των αναρίθμητων 
οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων 
που ζουν και παράγουν στην ΕΕ, και 
ιδίως των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Για αυτό η πολιτική 
συνοχής δεν είναι μόνο πηγή σταθερών 
χρηματοδοτικών κονδυλίων αλλά και 
δυναμικό μέσο για την οικονομική 
ανάπτυξη και κατά συνέπεια ένα μέσο 
απασχόλησης για όλες τις περιφέρειες της 
Ένωσης.
Τα κράτη μέλη πρέπει να ευθυγραμμίσουν 
περισσότερες επενδύσεις στις μεταφορές, 
την ανεργία, τις τηλεπικοινωνίες και τις 
υποδομές ΤΠ και να βελτιώσουν την , 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητά τους αξιοποιώντας 
πλήρως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία, οι κανόνες και οι διαδικασίες των 
οποίων πρέπει να εναρμονισθούν 
προκειμένου να απλουστευθούν τα 
συστήματα παραλαβής και να 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των εν δυνάμει 
δικαιούχων σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ένωσης. Για να 
επιτευχθεί αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημιουργήσουν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες των διαφόρων 
διαθεσίμων χρηματοπιστωτικών 
εργαλείων, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
πολύπλοκοι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 
2020 για έξυπνη, περιεκτική και πράσινη 
ανάπτυξη και να υποστηριχθούν πιο 
αποτελεσματικά οι πιο μειονεκτικές 
μικροπεριοχές και οι πιο ευάλωτες 
ομάδες που αντιμετωπίζουν πολύπλοκα 
πολυδιάστατα μειονεκτήματα, καθόσον η 
συνοχή δεν συνιστά ζημία αλλά προσδίδει 
δύναμη, αντλεί μη χρησιμοποιημένο 
δυναμικό, μειώνει διαρθρωτικές 
διαφορές ανάμεσα στις χώρες και τις 
περιφέρειες, επεκτείνει την ανάπτυξη και 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των 
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περιφερειών της Ένωσης σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αντισταθμίζει 
τις συνέπειες της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και δημιουργεί το 
κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Βελτίωση των 
επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και 
αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Κατευθυντήρια γραμμή 9: Βελτίωση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της 
συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Or. en

Τροπολογία 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επιμόρφωσης, ιδίως για την αναβάθμιση 
του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει 
να ανταποκρίνεται στον ταχέως 
μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Οι 
ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν όλους 
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να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές. 

τους τομείς (από την προσχολική και 
σχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτατη 
εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την 
κατάρτιση των ενηλίκων) και να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε 
ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Οι 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων 
που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει 
στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από 
απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω 
μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις 
ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
καταστεί δυνατή η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να 
γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, 
εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια 
πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ανοικτές
μαθησιακές πορείες, ακόμη και για τους 
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές. Για τους 
ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα 
συστήματα, θα πρέπει να υπάρχει 
εγγύηση κοινωνικής προστασίας, η οποία 
δεν θα αρκείται στην πρόληψη της 
φτώχειας. Στους ανθρώπους που λόγω 
ασθένειας και/ή αναπηρίας δεν μπορούν 
πλέον να ασκούν την προηγούμενη 
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επαγγελματική τους δραστηριότητα θα 
πρέπει να προσφέρεται ειδική 
επαγγελματική επιμόρφωση και/ή 
επανακατάρτιση.

Or. de

Τροπολογία 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα
αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τα κράτη 
μέλη πρέπει να επενδύσουν 
αποτελεσματικά στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την 
αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του 
επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια.
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας,
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 

Είναι απαραίτητο, η εκπαίδευση και η 
έρευνα τεθούν στο κέντρο των 
στρατηγικών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ανυψώνοντας το επίπεδο και 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με 
τις αρχές της αριστείας και της 
δικαιοσύνης, με στόχο ένα νέο 
εκπαιδευτικό μοντέλο με κέντρο τη 
μάθηση, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και βελτιώνοντας τα αποτελέσματά 
τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια.
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
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κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

επιτύχει στην οικονομία της γνώσης,
αυξάνοντας σημαντικά τις επενδύσεις σε 
Ε & Α, επωφελούμενοι και από την 
αναθεώρηση του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου και τον ορισμό των νέων 
δημοσιονομικών προοπτικών, με την 
πρόθεση, μεταξύ άλλων, της προώθησης 
της απασχολησιμότητας, της διά βίου
μάθησης και των δεξιοτήτων που αφορούν 
τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
να εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

Or. it

Τροπολογία 258
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην πράσινη οικονομία και την
οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως 
απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή 
δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, η διατηρήσιμη διάσταση 
δεν πρέπει να περιοριστεί στην κατάρτιση 
που θα αφορά περιβαλλοντικής φύσεως 
θέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης και σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και να αποτελέσει 
προϋπόθεση για χρηματοδότηση. Τα 
κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι 
πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού τις 
ευθύνες της προληπτικής διαχείρισης
μετασχηματισμού. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
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εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

Or. en

Τροπολογία 259
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
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και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Επίσης, θα ήταν σκόπιμη η προώθηση 
της μαθητείας στο πλαίσιο της ανώτερης 
εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να 
γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, 
εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια 
πιστοποίησης που θα επιτρέπουν ευέλικτες 
μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κόσμου της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της 
εργασίας. Οι δημόσιες ενισχύσεις για 
ιδρύματα της ανώτερης εκπαίδευσης 
πρέπει να συνδέονται με την υποχρέωση 
θέσπισης εταιρικών σχέσεων με τις 
επιχειρήσεις. Το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού λειτουργού θα πρέπει να 
γίνει πιο ελκυστικό. Η ανώτερη 
εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή 
σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα 
πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην 
τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. 
Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από 
τους μαθητές.

Or. fr
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Τροπολογία 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης και, εις ό, τι 
αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, στην 
αναπροσαρμογή των  σπουδών στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
προκειμένου να περιοριστεί η ανεργία των 
νέων απόφοιτων της ανώτερης 
εκπαίδευσης. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει 
να αποσκοπούν στην απόκτηση των 
βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε 
άτομο να επιτύχει στην οικονομία της 
γνώσης, ιδίως από απόψεως 
απασχολησιμότητας, περαιτέρω μάθησης ή 
δεξιοτήτων που αφορούν τις ΤΠΕ. Θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
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θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

Or. pl

Τροπολογία 261
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Θα πρέπει να ληφθεί 
δράση για να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός με βάση το φύλο όσον 
αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική 
επαγγελματική κατάρτιση και 
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καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές. 

επιμόρφωση.
 Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν 
όλους τους τομείς (από την προσχολική 
και σχολική εκπαίδευση μέχρι την 
ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την 
κατάρτιση των ενηλίκων) και να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε 
ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Οι 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων 
που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει 
στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από 
απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω 
μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις 
ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές. 

Or. de
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Τροπολογία 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 



AM\820832EL.doc 215/253 PE442.935v02-00

EL

θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές, 
όπως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
μητέρες που επιστρέφουν σε 
επαγγελματική δραστηριότητα μετά από 
διάλειμμα λόγω μητρότητας ή άτομα με 
αναπηρία και θα πρέπει να αυξηθεί η 
συμμετοχή ατόμων που συμμετέχουν σε 
επαγγελματική κατάρτιση ενόψει της 
απόκτησης προσόντων για τα οποία 
υφίσταται ανάγκη στην αγορά. Για να 
μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από 
τους μαθητές.

Or. pl

Τροπολογία 263
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύουν αποτελεσματικά στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την 
αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του 
επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύουν όλο και περισσότερους πόρους
στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδίως για την αναβάθμιση του 
επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού της ΕΕ, που θα του επιτρέψει 
να ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
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μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση, μεταξύ 
άλλων, με την καθιέρωση συστημάτων 
αξιολόγησης των καθηγητών βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό και πιο 
ειδικευμένο, μέσω διαρκών και 
συστηματικών επενδύσεων στην 
επιμόρφωση. Η ανώτερη εκπαίδευση θα 
πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη 
παραδοσιακούς σπουδαστές και θα πρέπει 
να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια 
ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να 
μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από 
τους μαθητές.

Or. it
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Τροπολογία 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να
αποφύγουν τις περικοπές 
προϋπολογισμών και να επενδύσουν 
αποτελεσματικά στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για την 
αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού της ΕΕ, που θα του 
επιτρέψει να ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 
αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
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θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές.

Or. en

Τροπολογία 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς 
τους στόχους έτσι ώστε μέχρι το 2014, να 
μειωθεί σε 10% το ποσοστό εγκατάλειψης 
του σχολείου, και συγχρόνως να αυξηθεί 
σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό του 
πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει 
ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή ισοδύναμη
εκπαίδευση. Πρέπει να αναληφθούν οι 
κατάλληλες δράσεις για να διασφαλιστεί 
ότι, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
η συμμετοχή της κοινωνίας θα καταστεί 
δυνατή για όλους και όλοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να επιτύχουν τη Διεθνή 
Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης 3 
(ISCED3).

Or. en
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Τροπολογία 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Or. de

Τροπολογία 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2014, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Or. en
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Τροπολογία 268
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατευθυντήρια γραμμή 10: Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας

 Κατευθυντήρια γραμμή 10: Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας ιδίως με την ενσωμάτωση 
στην αγορά εργασίας

Or. en

Τροπολογία 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 10: Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας

Κατευθυντήρια γραμμή 10: 
Καταπολέμηση της φτώχειας και
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας

Or. en

Τροπολογία 270
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους εθνικούς 
στόχους τους για μείωση κατά 25% του 
αριθμού των Ευρωπαίων που διαβιούν 
κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας, 
βγάζοντας περισσότερα από 20 εκατ. 
άτομα από τη φτώχεια, ιδίως με μέτρα 
στον τομέα της απασχόλησης και της 
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εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να 
στοχεύουν στην προώθηση της πλήρους 
συμμετοχής στην κοινωνία και την 
οικονομία και στην επέκταση των 
ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας 
πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να 
εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική 
στήριξη και πρόσβαση σε 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
εξάλειψη της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου 
των φτωχών εργαζομένων. Οι 
προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν στην 
προώθηση της πλήρους και κατόπιν ιδίας 
επιλογής συμμετοχής στην πολιτική, την 
κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία 
και στην επέκταση των ευκαιριών 
απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι 
προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν 
στη διατήρηση και δημιουργία ίσων 
ευκαιριών, όπως και πρόσβασης σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την 
κοινωνική πρόνοια, την απασχόληση, την 
υγεία και τις εκ του σύνεγγυς υπηρεσίες. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
ενεργά και αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
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ιατροφαρμακευτική περίθαλψη —
εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή —
παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά 
βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει 
να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων.

και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν εισόδημα πάνω από το όριο 
της φτώχειας και πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη —
εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή. 
Τα συστήματα παροχών πρέπει να 
εστιαστούν στην εξασφάλιση 
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τα 
παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συμφωνήσουν σε δέσμευση 
ισχύουσα στην επικράτεια της ΕΕ για την 
εξάλειψη του προβλήματος της έλλειψης 
στέγης έως το 2015 και να επεξεργαστούν 
μέτρα στο πλαίσιο μιας πολιτικής χωρίς 
αποκλεισμούς προκειμένου να παρέχεται 
η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη με 
επαρκή παροχή ενέργειας για όλους. Το 
Συμβούλιο θα πρέπει να ορίσει έναν 
πανενωσιακό στόχο για τα προγράμματα 
ελάχιστου εισοδήματος και για τα 
ανταποδοτικά προγράμματα 
υποκατάστασης εισοδήματος στην ΕΕ, 
ώστε να παρέχει στήριξη εισοδήματος σε 
ποσοστό τουλάχιστον 60% του εθνικού 
αντίστοιχου μέσου εισοδήματος, και θα 
πρέπει να ορίσει, περαιτέρω, ένα 
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου σε όλα τα κράτη μέλη. Όσον 
αφορά την εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν να 
μειώσουν την παιδική φτώχεια κατά 50% 
έως το 2012, -η μείωση θα καταμετράται 
με την χρήστη δεικτών που δεν είναι 
μόνον οικονομικοί- και να διαθέσουν 
επαρκείς πόρους προκειμένου να 
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επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Το να συνιστά 
ένα παιδί, ιδίως για μονογονεϊκές 
οικογένειες κίνδυνο φτώχειας δεν συνάδει 
με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, θα 
πρέπει να προστατευθούν από αυτόν τον 
κίνδυνο με την παροχή δωρεάν παιδικής 
μέριμνας, κοινωνικής υποστήριξης και με 
προσαρμοσμένη στήριξη από τους 
οργανισμούς απασχόλησης εργατικού 
δυναμικού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προωθήσουν ενεργά την 
κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές
καινοτομίες για τη αναγκαία στήριξη η 
οποία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση 
των διάφορων κοινωνικών κινδύνων 
κατά τη διάρκεια της ζωής του 
ανθρώπου, ιδίως όσον αφορά τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες.

Or. de

Τροπολογία 272
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες 
πρέπει επίσης να εστιαστούν στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την 
πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση 
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
φτώχειας των εργαζομένων, για την
προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην 
κοινωνία και την οικονομία και την 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, με 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. Πρέπει να διασφαλιστεί η 
διατήρηση των ίσων ευκαιριών, καθώς
και η πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) 
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αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική 
στήριξη και πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη —
εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή 
— παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά 
βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει 
να εστιαστούν στην εξασφάλιση
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων.

ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή 
δυνατοτήτων στους πολίτες να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 
κοινωνία και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, πρέπει 
να ενισχυθούν περαιτέρω τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, και οι ενεργητικές 
πολιτικές ένταξης, ώστε να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες και προοπτικές 
εργασίας σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ατόμων, να προστατεύονται από τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού και να παρέχουν 
υποστήριξη της εργασίας ποιότητας, 
ιδίως για εκείνους που βρίσκονται σε 
απόσταση από την αγορά εργασίας. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να υιοθετηθούν 
αποτελεσματικές προοπτικές στο πλαίσιο 
μιας ενεργούς πολιτικής στον τομέα της 
αγοράς εργασίας για την κατάρτιση και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας για όσους 
είναι αποκλεισμένη από αυτή, λόγω 
έλλειψης κατάρτισης. Συγχρόνως, τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική 
στήριξη για να είναι δυνατή η συμμετοχή 
στην κοινωνική ζωή, και πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ θα 
πρέπει να διατηρείται η οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να 
εξασφαλίσουν εισοδηματική ασφάλεια
κατά τη διάρκεια περιόδων μετάβασης και 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Πιο 
συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη 
δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν την 
παιδική φτώχεια μέσω κατάλληλων 
μέτρων έτσι ώστε να μην περιορίζεται η 
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και να 
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μην είναι μη προνομιούχα όταν ξεκινούν 
την επαγγελματική τους ζωή λόγω 
παρεμβάσεων, που σχετίζονται με τη 
φτώχεια, στην ελεύθερή τους ανάπτυξη.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τα εγκεκριμένα μέτρα 
κατά των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 273
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης,  
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Προκειμένου να 
διατυπωθούν συγκεκριμένοι στόχοι για 
την καταπολέμηση της φτώχειας, θα 
πρέπει να καθοριστεί σαφώς πώς 
"μετράται" η φτώχεια.  Ο κανόνας ότι 
60% του μέσου εισοδήματος 
χαρακτηρίζεται ως "φτώχεια" πρέπει να 
διαβαθμιστεί. Η φτώχεια δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί βάσει ενός τόσο μονομερούς 
δείκτη. Η φτώχεια έχει πολύ 
περισσότερες διαστάσεις, όπως η κατοχή 
η μη κατοχή ιδίας κατοικίας, η 
περιουσία, το κόστος συντήρησης ή τα 
χρέη. Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να 
εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
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και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό η 
αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και μεταξύ 
διαφόρων πολιτισμών πρέπει να 
αποτελέσει το κατευθυντήριο ευρωπαϊκό 
θεμέλιο. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού χρειάζεται 
και μια αποτελεσματική επιτήρηση 
καθώς  και προσπάθειες για την 
υλοποίηση της κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς. Τα συστήματα παροχών 
πρέπει να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
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πλέον ευάλωτων ομάδων.

Or. nl

Τροπολογία 274
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους 
ιδιαίτερα στην ολοένα και αυξανόμενη 
ομάδα των εργαζόμενων φτωχών. Οι 
προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με 
την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) 
ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα άτομα που κατάγονται 
από οικογένειες μεταναστών θα πρέπει να 
ενσωματώνονται πιο ουσιαστικά στην 
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κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων. 

αγορά εργασίας και την κοινωνία, 
προκειμένου να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, 
η κοινωνική συνοχή. Τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων. 

Or. de

Τροπολογία 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
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προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Για να ενισχυθεί αυτή η 
εισοδηματική ασφάλεια στα διάφορα 
στάδια της ζωής, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών 
ελάχιστων εισοδημάτων, το επίπεδο των 
οποίων θα είναι τουλάχιστον ανώτερο του 
ορίου της φτώχειας, με παράλληλο 
σεβασμό των διαφορετικών πρακτικών, 
των συλλογικών συμβάσεων και της 
νομοθεσίας των κρατών μελών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν 
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ενεργά την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων.

Or. fr

Τροπολογία 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού, και να παρέχουν 
υποστήριξη ιδίως σε αυτούς που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας, για αξιοπρεπή εργασία. Κατά 
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και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

συνέπεια, είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος 
σύμφωνα με τις διάφορες πρακτικές, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και εθνική 
νομοθεσία στα κράτη μέλη που να 
αντιστοιχούν στο 60% του διάμεσου 
εθνικού εισοδήματος και ελάχιστα 
κοινωνικά πρότυπα, καθώς και σαφείς 
στόχοι για μείωση της φτώχειας και ιδίως 
της παιδικής, καθώς και συγκεκριμένοι 
στόχοι σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία 
και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα προγράμματα ασφάλισης έναντι 
ανεργίας πρέπει να εξελιχθούν προς την 
κατεύθυνση των συστημάτων ασφάλισης 
της απασχόλησης, διασφαλίζοντας θέση 
εργασίας, επανακατάρτιση ή κοινωνικά 
χρήσιμη δραστηριότητα σε κάθε άνεργο. 
Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. en
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Τροπολογία 277
Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
μεριμνούν ώστε οι προφορικές ή γραπτές 
πληροφορίες που δίνονται από τις 
δημόσιες υπηρεσίες να είναι σαφείς και 
πλήρεις και, σε περίπτωση άρνησης 
παραχώρησης δικαιώματος, να δίδεται 
αιτιολόγηση στην οποία θα αναφέρονται 
οι δυνατότητες προσφυγής από το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά 
μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων. 
Επίσης, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή 
δυνατοτήτων στους πολίτες και την 
προώθηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας, θα πρέπει να ενισχυθούν τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας, η διά 
βίου μάθηση και οι ενεργητικές πολιτικές 
ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων 
και να προστατεύονται από τον κίνδυνο 
του αποκλεισμού. Τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να 
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ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. fr

Τροπολογία 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
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κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν, να προσαρμοστούν 
στις νέες μορφές διακεκομμένης και 
ελαστικής εργασίας και να συνοδεύονται 
από μηχανισμούς ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος καθολικού τύπου, να 
συντονιστούν, μεταξύ άλλων, με 
ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο η οποία θα 
προβλέπει κριτήρια για την πρόσβαση, 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση και κοινά 
συνοδευτικά μέτρα, να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και να εξασφαλίζουν προνομιακή
πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας όπως η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και η επαγγελματική 
κατάρτιση — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή και ευκαιρίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας —
παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά 
βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει 
να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη 
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
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κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων.

Or. it

Τροπολογία 279
Siiri Oviir

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού παραμένει ζωτικής 
σημασίας πρόκληση. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
συμμετοχής ή επιστροφής στην αγορά 
εργασίας για όλες τις κοινωνικές ομάδες, 
ασχέτως από τοποθεσία ή επίπεδο 
εκπαίδευσης. Είναι ουσιαστικής 
σημασίας να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 
της ανάγκης να διατηρηθεί αφενός το 
αίσθημα ασφάλειας των ατόμων και 
αφετέρου η προθυμία τους για εργασία 
και απόκτηση εισοδήματος. Οι 
προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
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περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. et

Τροπολογία 280
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής

Προκειμένου να επιτύχουν αυτόν τον 
στόχο τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση 
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στην κοινωνία και την οικονομία και στην
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση 
σε προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον 
τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 

της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του 
φαινομένου των φτωχών εργαζομένων, 
την προώθηση της πλήρους συμμετοχής
στην κοινωνία και την οικονομία και την
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο· θα πρέπει να 
διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες, όπως 
και η πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) 
και ιδίως η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
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ομάδων. για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων. 

Or. de

Τροπολογία 281
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης με 
αξιοπρεπείς μισθούς που διασφαλίζουν 
την αυτονομία των εργαζομένων, 
αξιοποιώντας πλήρως τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία.. Οι προσπάθειες 
πρέπει επίσης να εστιαστούν στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την 
πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης , με 
διασφάλιση της συμμετοχής σε αυτές και 
των ευάλωτων και αδύναμων ομάδων του 
πληθυσμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
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περίθαλψη – εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή – παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη – εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή – παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. el

Τροπολογία 282
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες 
πρέπει επίσης να εστιαστούν στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με την 
πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες και 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση 
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
φτώχειας των εργαζομένων, για την
προώθηση της πλήρους συμμετοχής στην 
κοινωνία και την οικονομία και την 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, με 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. Πρέπει να διασφαλιστεί η 
διατήρηση των ίσων ευκαιριών, καθώς
και η πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 



PE442.935v02-00 240/253 AM\820832EL.doc

EL

κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική 
στήριξη και πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη —
εξασφαλίζοντας έτσι κοινωνική συνοχή 
— παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά 
βιώσιμα. Τα συστήματα παροχών πρέπει 
να εστιαστούν στην εξασφάλιση
εισοδηματικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια περιόδων μετάβασης και στη
μείωση της φτώχειας, ιδίως για τις ομάδες 
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων.

δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) 
ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή 
δυνατοτήτων στους πολίτες να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 
κοινωνία και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, πρέπει 
να ενισχυθούν περαιτέρω τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, και οι ενεργητικές 
πολιτικές ένταξης, ώστε να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες και προοπτικές 
εργασίας σε διάφορα στάδια της ζωής των 
ατόμων, να προστατεύονται από τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού και να παρέχουν 
υποστήριξη της εργασίας ποιότητας, 
ιδίως για εκείνους που βρίσκονται σε 
απόσταση από την αγορά εργασίας. 
Συγχρόνως, τα συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
για να είναι δυνατή η συμμετοχή στην 
κοινωνική ζωή, και πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ θα 
πρέπει να διατηρείται η οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη 
μέλη δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν την 
παιδική φτώχεια μέσω κατάλληλων 
μέτρων έτσι ώστε να μην περιορίζεται η 
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και να 
μην είναι μη προνομιούχα όταν ξεκινούν 
την επαγγελματική τους ζωή λόγω 
παρεμβάσεων, που σχετίζονται με τη 
φτώχεια, στην ελεύθερή τους ανάπτυξη. 
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τα εγκεκριμένα μέτρα 
κατά των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 283
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αναβαθμίζοντας το πλέγμα κοινωνικής 
προστασίας μέσα από την ενίσχυση των 
παθητικών πολιτικών απασχόλησης,
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
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αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη – εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή – παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη – εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή – παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. el

Τροπολογία 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
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προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση για τα παιδιά φτωχών 
οικογενειών και της  ισότητας ευκαιριών, 
ούτως ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός 
τους αποκλεισμός όταν θα είναι ενήλικοι.
Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
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ομάδων.

Or. pl

Τροπολογία 285
Olle Ludvigsson

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
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κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων. Για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα 
των δημοσίων οικονομικών, τα κράτη 
μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στη θετική επίδραση της 
κοινωνικής συνοχής στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η μείωση της 
φτώχειας και η ενισχυμένη συμμετοχή 
οδηγεί σε μείωση των κοινωνικών 
δαπανών και αύξηση των φορολογικών 
εσόδων.

Or. en

Τροπολογία 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, της πλήρους 
συμμετοχής στην κοινωνία και την 
οικονομία και στην επέκταση των 
ευκαιριών απασχόλησης, αξιοποιώντας 
πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
Οι προσπάθειες πρέπει επίσης να 
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προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

εστιαστούν στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον 
κοινωνικό τομέα, τον τομέα της 
απασχόλησης, της υγείας και της 
στέγασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, οι μετανάστες
τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι 
μετανάστες και οι άστεγοι. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να προωθήσουν ενεργά 
την κοινωνική οικονομία και την 
κοινωνική καινοτομία για τη στήριξη των 
πλέον ευάλωτων ομάδων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν υψηλά ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας απασχόλησης ούτως 
ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια μεταξύ των 
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εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Ο υπολογισμός του 
λόγου των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια 
πρέπει να σέβεται την αρχή ότι η 
εξυγίανση των νοικοκυριών δεν αποκλείει 
τη χρήση πόρων από το ΕΚΤ. Οι 
προσπάθειες πρέπει επίσης να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, όπως με 
την πρόσβαση σε προσιτές, διατηρήσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
δημόσιες υπηρεσίες (περιλαμβανομένων 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4) 
ιδίως στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης, για 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
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κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 288
Elizabeth Lynne

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
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της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά τη νομοθεσία περί 
κατάργησης των διακρίσεων.

Or. en
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Τροπολογία 289
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η διά βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διάφορες ανάγκες και 
αρμοδιότητες, σε διάφορα στάδια της 
ζωής των ατόμων και να προστατεύονται 
από τον κίνδυνο του αποκλεισμού. Τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
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ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 290
Jutta Steinruck

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κοινωνικά συστήματα δεν πρέπει να 
περιοριστούν μόνο στην καταπολέμηση 
της φτώχειας, Πρέπει να διατηρήσουν τη 
δυνατότητα για παροχή κοινωνικής 
προστασίας, ένταξης και υποστήριξης.
Η παροχή των αναγκαίων κοινωνικών 
υπηρεσιών για τη στήριξη της ένταξης 
των μη δυναμένων να συμμετάσχουν 
στην αγορά εργασίας πρέπει να 
διασφαλιστεί, συμβάλλοντας στην 
εκρίζωση της φτώχειας και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκή 
επίπεδα ελάχιστου εισοδήματος.

Or. en
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Τροπολογία 291
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνταξιοδοτικών και αυτών της 
υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να 
ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν, 
διασφαλίζοντας την κοινωνική επάρκειά 
τους, τη χρηματοοικονομική 
βιωσιμότητά τους και την ικανότητά τους 
να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες, παρέχοντας σε όλους στην 
Ευρώπη επαρκή προστασία από τις 
κοινωνικές ανασφάλειες, όπως 
προβλήματα υγείας, ανεργία και φτώχεια.
Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την 
κοινωνική προστασία στις 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, που 
επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και 
ιδίως τις εγκύους.

Or. en

Τροπολογία 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι 
να μειωθεί κατά 25% ο αριθμός των 
Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά 
όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε πάνω από 
20 εκατ. άτομα να βγουν από τη φτώχεια. 

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι 
να εξαλειφθεί η φτώχεια, και ως πρώτο 
βήμα, να μειωθεί κατά 50 % έως το 2015
ο αριθμός των ανθρώπων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν κάτω από τα 
εθνικά όρια φτώχειας.
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Τροπολογία 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
καθορίσουν στόχους για τη μείωση του 
αριθμού των εργαζομένων φτωχών και 
του αριθμού των εργαζομένων που 
εισπράττουν μισθούς φτώχειας. 

Or. en

Τροπολογία 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατευθυντήρια γραμμή 10 πρέπει να 
θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση μιας μελλοντικής 
κατευθυντήριας γραμμής για την 
κοινωνική ένταξη και τη διαίρεση της 
βάσης της Συνθήκης για τις επόμενες 
ευρείες οικονομικές και κοινωνικές 
κατευθυντήριες γραμμές, και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

Or. en


