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Τροπολογία 1
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε τα άρθρα 2 
και 3, παράγραφος 2, αυτής, και τη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τα άρθρα 9, 
14, 106, 151, 153, παράγραφος 1, στοιχεία 
ι) και ια), 159, 160 και 161 αυτής, καθώς 
και το Πρωτόκολλο 26 που προσαρτάται 
σε αυτήν 

-έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως δε τα άρθρα 2 
και 3, παράγραφος 2, αυτής, και τη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τα άρθρα 9, 
14, 106, 151, 153, παράγραφος 1, στοιχεία 
ι) και ια), 159, 160, 161 και 345 αυτής, 
καθώς και το Πρωτόκολλο 26 που 
προσαρτάται σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 2
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης 
Ιουνίου 2010, τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2009 και τα συμπεράσματα 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
της ζώνης του ευρώ της 11ης Μαρτίου 
2011 σχετικά με τον φόρο επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,

Or. en
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Τροπολογία 3
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας 
των Υπηρεσιών της Επιτροπής 
(SEC(2010)1545) με τίτλο «Οδηγός για 
την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες
συμβάσεις και την εσωτερική αγορά στις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, και ιδίως σε κοινωνικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 4
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας 
των Υπηρεσιών της Επιτροπής «Οδηγός 
για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τις 
δημόσιες συμβάσεις και την εσωτερική 
αγορά στις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, και ιδίως σε 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος»

Or. en
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Τροπολογία 5
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης 
Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την 
ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας 
(C(2008))5737), 

Or. en

Τροπολογία 6
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την φορολόγηση 
του χρηματοπιστωτικού τομέα 
(COM(2010)0549), καθώς και το 
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής 
(SEC(2010)1166),

Or. en

Τροπολογία 7
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την αναφορά με τίτλο 
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Αξιολόγηση της κοινωνικής διάστασης 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που 
καταρτίστηκε από την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας το 2011,

Or. en

Τροπολογία 8
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής 
Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση: συστάσεις για τις 
ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες 1,

Or. en

Τροπολογία 9
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 8ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την καινοτόμο 
χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο2,

Or. en

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0080
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Τροπολογία 10
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έγκριση της 10ης 
Μαρτίου 2011 της γραπτής δήλωσης 
σχετικά με την θέσπιση ευρωπαϊκού 
καταστατικού για τα αλληλασφαλιστικά 
ταμεία, τις ενώσεις και τα ιδρύματα,

Or. en

Τροπολογία 11
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση 
84/2010 σχετικά με την θέσπιση 
ευρωπαϊκού καταστατικού για τα 
αλληλασφαλιστικά ταμεία, τις ενώσεις 
και τα ιδρύματα,

Or. en

Τροπολογία 12
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 30 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
που σύναψε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 
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26η Νοεμβρίου 2009, 

Or. en

Τροπολογία 13
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
διακηρύττουν ότι ο στόχος των κρατών 
μελών για διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας και ο στόχος της 
Ένωσης για ευημερία των λαών της θα 
πρέπει να επιτευχθούν μέσω της αειφόρου 
ανάπτυξης της Ευρώπης, που βασίζεται 
στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μια 
υψηλά ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς που αποβλέπει σε 
πλήρη απασχόληση και σε κοινωνική 
πρόοδο, την προστασία και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, την προαγωγή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προστασίας, την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Άρθρο 3 της 
ΣΛΕΕ διακηρύττει ότι ο στόχος των 
κρατών μελών για διαρκή βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και ο 
στόχος της Ένωσης για ευημερία των λαών 
της θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της 
αειφόρου ανάπτυξης της Ευρώπης, που
βασίζεται στην ισόρροπη οικονομική 
ανάπτυξη, μια υψηλά ανταγωνιστική 
κοινωνική οικονομία της αγοράς που 
αποβλέπει σε πλήρη απασχόληση και σε 
κοινωνική πρόοδο, την προστασία και τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των διακρίσεων, την 
προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
προστασίας, την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών,

Or. en

Τροπολογία 14
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
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διακηρύττουν ότι ο στόχος των κρατών 
μελών για διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας και ο στόχος της 
Ένωσης για ευημερία των λαών της θα 
πρέπει να επιτευχθούν μέσω της αειφόρου 
ανάπτυξης της Ευρώπης, που βασίζεται 
στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μια 
υψηλά ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς που αποβλέπει σε 
πλήρη απασχόληση και σε κοινωνική 
πρόοδο, την προστασία και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, την προαγωγή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προστασίας, την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,

διακηρύττουν ότι ο στόχος των κρατών 
μελών για διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας και ο στόχος της 
Ένωσης για ευημερία των λαών της θα 
πρέπει να επιτευχθούν μέσω της αειφόρου 
ανάπτυξης της Ευρώπης, που βασίζεται 
στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μια 
υψηλά ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς προσανατολισμένη 
στη στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που αποβλέπει σε πλήρη 
απασχόληση και σε κοινωνική πρόοδο, την 
προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, την προαγωγή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προστασίας, την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,

Or. it

Τροπολογία 15
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
διακηρύττουν ότι ο στόχος των κρατών 
μελών για διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας και ο στόχος της 
Ένωσης για ευημερία των λαών της θα 
πρέπει να επιτευχθούν μέσω της αειφόρου 
ανάπτυξης της Ευρώπης, που βασίζεται 
στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μια 
υψηλά ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς που αποβλέπει σε 
πλήρη απασχόληση και σε κοινωνική 
πρόοδο, την προστασία και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, την προαγωγή της κοινωνικής 

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
διακηρύττουν ότι ο στόχος των κρατών 
μελών για διαρκή βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας και ο στόχος της 
Ένωσης για ευημερία των λαών της θα 
πρέπει να επιτευχθούν μέσω της αειφόρου 
ανάπτυξης της Ευρώπης, που βασίζεται 
στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, μια 
υψηλά ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς που αποβλέπει σε 
πλήρη απασχόληση και σε κοινωνική 
πρόοδο, την προστασία και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων και τις ανισότητες στην 



PE460.966v01-00 10/145 AM\861496EL.doc

EL

δικαιοσύνης και προστασίας, την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,

πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, την 
προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
προστασίας, την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών,

Or. cs

Τροπολογία 16
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 
της ΣΛΕΕ απαιτεί η Ένωση, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, να λαμβάνει 
υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με 
την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και με υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

Or. en

Τροπολογία 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο 26 αυτής 
αφορούν ρητώς τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΥΓΣ) που περιλαμβάνουν 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο 26 αυτής 
αφορούν ρητώς τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΥΓΣ) που περιλαμβάνουν 
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τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΚΥΓΣ), τόσο τις 
οικονομικές όσο και τις μη οικονομικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώνεται ότι 
οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές έχουν τον ουσιαστικό ρόλο και 
ευρεία διακριτική ευχέρεια στην παροχή, 
ανάθεση και οργάνωση των υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ), καθώς και ότι οι συνθήκες δεν 
θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν, να αναθέτουν και να 
οργανώνουν τις μη οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος (ΥΓΜΟΣ),

τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΚΥΓΣ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι επιβεβαιώνεται ότι οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν τον 
ουσιαστικό ρόλο και ευρεία διακριτική 
ευχέρεια στην παροχή, ανάθεση και 
οργάνωση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), καθώς 
και ότι οι συνθήκες δεν θίγουν την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
παρέχουν, να αναθέτουν και να 
οργανώνουν τις μη οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος (ΥΓΜΟΣ),

Or. en

Τροπολογία 18
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο 26 αυτής 
αφορούν ρητώς τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΥΓΣ) που περιλαμβάνουν 
τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΚΥΓΣ), τόσο τις 
οικονομικές όσο και τις μη οικονομικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώνεται ότι 
οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές έχουν τον ουσιαστικό ρόλο και 
ευρεία διακριτική ευχέρεια στην παροχή, 
ανάθεση και οργάνωση των υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ), καθώς και ότι οι συνθήκες δεν 
θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να παρέχουν, να αναθέτουν και να 
οργανώνουν τις μη οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος (ΥΓΜΟΣ),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο 26 αυτής 
αφορούν ρητώς τις υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΥΓΣ) που περιλαμβάνουν 
τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος (ΚΥΓΣ), τόσο τις 
οικονομικές όσο και τις μη οικονομικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώνεται ότι 
οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, οι οποίες είναι σε στενότερη επαφή 
με τις ανάγκες των πολιτών και τις 
τοπικές ανάγκες, έχουν τον ουσιαστικό 
ρόλο και ευρεία διακριτική ευχέρεια στην 
παροχή, ανάθεση και οργάνωση των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), καθώς και ότι οι 
συνθήκες δεν θίγουν την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να παρέχουν, να αναθέτουν 
και να οργανώνουν τις μη οικονομικές 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
(ΥΓΜΟΣ),
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Or. it

Τροπολογία 19
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος είναι 
θεμελιώδες δικαίωμα ως τμήμα των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών δικαιωμάτων που 
αναγνωρίστηκαν από την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου,

Or. en

Τροπολογία 20
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η 
παροχή καθολικά διαθέσιμων, υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και προσιτών 
ΚΥΓΣ μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδης 
πυλώνας του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου και ως η βάση για μια καλή 
ποιότητα ζωής και για την επίτευξη των 
οικονομικών στόχων της ΕΕ,

διαγράφεται

Or. it



AM\861496EL.doc 13/145 PE460.966v01-00

EL

Τροπολογία 21
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η 
παροχή καθολικά διαθέσιμων, υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και προσιτών 
ΚΥΓΣ μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδης 
πυλώνας του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου και ως η βάση για μια καλή 
ποιότητα ζωής και για την επίτευξη των 
οικονομικών στόχων της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η 
παροχή καθολικά διαθέσιμων, υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμων και προσιτών 
ΚΥΓΣ κατά την έννοια της ανακοίνωσης 
του 2007 της Επιτροπής σχετικά με τις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος μπορεί να 
θεωρηθεί ως ουσιώδης πυλώνας του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και ως η 
βάση για μια καλή ποιότητα ζωής και για 
την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την 
απασχόληση, την κοινωνία και την 
οικονομία,

Or. en

Τροπολογία 22
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4, 
παράγραφος 2 και το άρθρο 5, 
παράγραφος 3, της ΣΕΕ περιλαμβάνουν 
την επικουρικότητα σε τοπικό επίπεδο, 
αναγνωρίζουν επισήμως την 
περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση 
και παρέχουν σε αυτές ισχυρότερο ρόλο,

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 23
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4, 
παράγραφος 2 και το άρθρο 5, παράγραφος 
3, της ΣΕΕ περιλαμβάνουν την 
επικουρικότητα σε τοπικό επίπεδο, 
αναγνωρίζουν επισήμως την περιφερειακή 
και τοπική αυτοδιοίκηση και παρέχουν σε 
αυτές ισχυρότερο ρόλο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4, 
παράγραφος 2 και το άρθρο 5, παράγραφος 
3, της ΣΕΕ περιλαμβάνουν την 
επικουρικότητα σε τοπικό επίπεδο, 
αναγνωρίζουν επισήμως την περιφερειακή 
και τοπική αυτοδιοίκηση και ότι το άρθρο 
1 του Πρωτοκόλλου 26 της ΣΛΕΕ 
αναγνωρίζει τον ουσιώδη ρόλο και την 
ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών όταν 
παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στις ανάγκες των χρηστών,

Or. it

Τροπολογία 24
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος παραγράφου 1 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θεμελιώδη Δικαιώματα και 
Καθολικότητα

Or. en

Τροπολογία 25
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, 
τόσο τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο 
και τις συμπληρωματικές καθολικά 
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται 
άμεσα στα πρόσωπα και διαδραματίζουν 
ρόλο πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 26
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ: οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, 
τόσο τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο 
και τις συμπληρωματικές καθολικά 
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται 
άμεσα στα πρόσωπα και διαδραματίζουν 
ρόλο πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

1. θεωρεί ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ· εάν οι υπηρεσίες θα 
περιλαμβάνονται στις ΚΥΓΣ ή στις ΥΓΣ, 
πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση από 
τις αρμόδιες εθνικές ή τοπικές αρχές, 
καθώς ο σαφής διαχωρισμός των 
διαφορετικών τύπων υπηρεσιών είναι εκ 
των πραγμάτων αδύνατος και οι δομές 
στα κράτη μέλη είναι πολύ διαφορετικές· 
οι πανευρωπαϊκοί ορισμοί θα 
συνεπάγονταν επομένως επέμβαση στην 
επικουρικότητα·

Or. de
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Τροπολογία 27
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν,
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, 
τόσο τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο 
και τις συμπληρωματικές καθολικά 
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται 
άμεσα στα πρόσωπα και διαδραματίζουν 
ρόλο πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν δύο 
βασικές κατηγορίες: τα εκ του νόμου 
προβλεπόμενα και τα συμπληρωματικά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
οργανωμένα κατά διάφορους τρόπους, 
που καλύπτουν τους κύριους κινδύνους 
της ζωής, όπως αυτούς που συνδέονται 
με την υγεία, τη γήρανση, τα εργατικά 
ατυχήματα, την ανεργία, τη 
συνταξιοδότηση, την εξάρτηση και την 
αναπηρία· και άλλες απαραίτητες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα, όπως η υγεία και η κοινωνική 
στέγαση. Οι υπηρεσίες αυτές
διαδραματίζουν ρόλο πρόληψης,
κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης και 
καθιστούν απτά τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Βάσει του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ 
κάποια εκ του νόμου προβλεπόμενα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι 
μη οικονομικές ΚΥΓΣ, ενώ άλλα είναι 
ΚΥΓΟΣ·

Or. en

Τροπολογία 28
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
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πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας,
τόσο τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο 
και τις συμπληρωματικές καθολικά 
διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχονται 
άμεσα στα πρόσωπα και διαδραματίζουν 
ρόλο πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν 
βασικές υπηρεσίες που διαδραματίζουν 
προληπτικό ρόλο ενσωμάτωσης, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
υλοποιούν τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, τόσο 
τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο και 
τις συμπληρωματικές καθολικά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα και διαδραματίζουν ρόλο 
πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, τόσο 
τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο και 
τις συμπληρωματικές καθολικά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα που τις χρειάζονται και 
αποτρέπουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
διαδραματίζουν ρόλο κοινωνικής συνοχής 
και καθιστούν απτά τα θεμελιώδη 
κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 30
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, τόσο 
τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο και 
τις συμπληρωματικές καθολικά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα και διαδραματίζουν ρόλο 
πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ, οι πάροχοί τους 
και οι χρήστες τους έχουν ορισμένα ειδικά 
χαρακτηριστικά, πέραν των κοινών 
χαρακτηριστικών των ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ 
συμπεριλαμβάνουν, επιπροσθέτως των 
υπηρεσιών υγείας, τόσο τις εκ του νόμου 
προβλεπόμενες όσο και τις 
συμπληρωματικές καθολικά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα και διαδραματίζουν ρόλο 
πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 31
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, τόσο 
τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο και 
τις συμπληρωματικές καθολικά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα και διαδραματίζουν ρόλο 
πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα·

Εκτιμά ότι οι ΚΥΓΣ και οι χρήστες τους 
έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, 
πέραν των κοινών χαρακτηριστικών των 
ΥΓΣ. Οι ΚΥΓΣ συμπεριλαμβάνουν, 
επιπροσθέτως των υπηρεσιών υγείας, τόσο 
τις εκ του νόμου προβλεπόμενες όσο και 
τις συμπληρωματικές καθολικά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα στα 
πρόσωπα και διαδραματίζουν ρόλο 
πρόληψης, κοινωνικής συνοχής και 
ενσωμάτωσης και καθιστούν απτά τα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως 
προβλέπεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 
της ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 32
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. Αναγνωρίζει ότι, στην περίπτωση των 
ΚΥΓΣ, υπάρχουν δύο αντικρουόμενοι 
παράγοντες οι οποίοι πρέπει να έρθουν σε 
σύγκλιση: από τη μία, η αρχή της 
επικουρικότητας που στηρίζει την 
ελευθερία των εθνικών δημόσιων αρχών 
να προσδιορίζουν, να οργανώνουν και να 
χρηματοδοτούν τις ΚΥΓΣ όπως θεωρούν 
απαραίτητο, σε συνδυασμό με την αρχή 
της αναλογικότητας, και από την άλλη, 
την ευθύνη που υπέχουν η Κοινότητα και 
τα κράτη μέλη στους τομείς των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους βάσει 
της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. Τονίζει τη σημασία των δημόσιων 
υπηρεσιών – υπό δημόσια ιδιοκτησία και 
διαχείριση, με τη δημοκρατική 
συμμετοχή των χρηστών αυτών των 
υπηρεσιών – σε τομείς βασικούς για την 
ευημερία των ατόμων, όπως η υγεία, η 
εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, το νερό, η 
στέγαση, οι μεταφορές, η φροντίδα των 
παιδιών και των ηλικιωμένων·

Or. pt
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Τροπολογία 34
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. Υπογραμμίζει ότι ο χαρακτήρας 
γενικού συμφέροντος μιας κοινωνικής 
υπηρεσίας δεν εξαρτάται από το πεδίο 
της αλλά από τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχεται, μέσω μιας ποικιλίας 
αποδείξεων όπως το μη κερδοσκοπικό 
καθεστώς ή η μη επιλογή των 
δικαιούχων·

Or. en

Τροπολογία 35
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. Υπογραμμίζει ότι ορισμένοι φορείς 
στον τομέα των ΚΥΓΣ διατρέχουν τον 
ιδιαίτερο κίνδυνο να θεωρηθούν όπως 
οποιαδήποτε εμπορική υπηρεσία· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναγνωριστούν ως ΚΥΓΣ και ότι τα 
προβλήματά τους πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 36
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμμένει 
στην απόρριψη μιας νομοθεσίας πλαισίου 
της ΕΕ για κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος·

Or. de

Τροπολογία 37
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. Επισημαίνει ότι μια ευρεία γκάμα 
κοινωνικών υπηρεσιών έχουν αποκλειστεί 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας που
αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά· Ελπίζει ότι η Επιτροπή θα 
συντάξει σύντομα προϋπολογισμό σχετικά 
με τη μεταφορά αυτών των μέτρων 
αποκλεισμού με ειδική αναφορά στην 
ερμηνεία των εννοιών ‘φιλανθρωπία’, 
‘άτομα που έχουν ανάγκη’ και ‘πάροχοι 
με εντολή από το κράτος’ από κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 38
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. τονίζει ότι όσον αφορά τις ΚΥΓΣ 
πρέπει να υπερέχει η αρχή της 
επικουρικότητας έναντι των κανόνων της 
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ενιαίας αγοράς·

Or. de

Τροπολογία 39
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 γ. υπογραμμίζει ότι καταρχήν η 
απόφαση σχετικά με τη διαμόρφωση, τη 
χρηματοδότηση και την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος (ΚΥΓΣ) πρέπει να υπάγεται 
στη δικαιοδοσία των κρατών μελών και 
των τοπικών αρχών· το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σέβεται και υποστηρίζει 
αυτήν την αρχή και καλεί τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν αυτή τη 
στάση·

Or. de

Τροπολογία 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 
στους ευάλωτους χρήστες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 41
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 
στους ευάλωτους χρήστες·

2. τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να ρυθμίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών· αυτές 
αποφασίζουν εάν και σε ποιο βαθμό η 
πρόσβαση μπορεί να είναι καθολική και 
ανεξάρτητη του πλούτου ή του 
εισοδήματος·

Or. de

Τροπολογία 42
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 
στους ευάλωτους χρήστες·

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος εφόσον ο 
χαρακτήρας και ο στόχος των ΚΥΓΣ είναι 
να προστατεύουν τον καθένα από 
στοιχειώδεις κινδύνους και όχι μόνο τους 
μειονεκτούντες ή ευάλωτους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 43
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
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πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 
στους ευάλωτους χρήστες·

πρέπει να είναι καθολική, προσβάσιμη σε 
όλους, και ανεξάρτητη του πλούτου ή του 
εισοδήματος, και ότι οι υπηρεσίες αυτές 
δεν απευθύνονται μόνο στους ευάλωτους 
χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 44
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 
στους ευάλωτους χρήστες·

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν είναι φιλανθρωπία, 
ούτε απευθύνονται μόνο στους ευάλωτους 
χρήστες· πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση 
στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι 
άστεγοι·

Or. en

Τροπολογία 45
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 
στους ευάλωτους χρήστες·

2. Τονίζει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
πρέπει να είναι καθολική και ανεξάρτητη 
του πλούτου ή του εισοδήματος, και ότι οι 
ΚΥΓΣ δεν απευθύνονται μόνο στους 
ευάλωτους χρήστες· καλεί την Επιτροπή 
να μην θεωρήσει την καθολική πρόσβαση 
στις ΚΥΓΣ ως πρόδηλο σφάλμα 
εκτίμησης των υπηρεσιών γενικού 
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συμφέροντος· καλεί την Επιτροπή να 
σεβαστεί απόλυτα την καθολική 
πρόσβαση στις ΚΥΓΣ· 

Or. en

Τροπολογία 46
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
χρηματοδοτούνται κυρίως από τα κράτη 
μέλη καθώς εμπίπτουν στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων τους· θεωρεί ωστόσο ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει 
σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη με τον εκσυγχρονισμό τους 
και την προσαρμογή στις καινούργιες 
συνθήκες και ενδεχομένως να εκφράσει 
τις απαιτήσεις των πολιτών σχετικά με 
την ποιότητα και το πεδίο εφαρμογής των 
υπηρεσιών· 

Or. cs

Τροπολογία 47
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Πιστεύει ότι η πρόσβαση στις ΚΥΓΣ 
θα πρέπει να γίνει πιο εύκολη για 
προικισμένα άτομα από πολυμελείς 
οικογένειες ή από οικογένειες με χαμηλό 
εισόδημα· 
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Or. pl

Τροπολογία 48
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Τονίζει τη σημασία της επείγουσας 
διεξαγωγής μιας εκτίμησης των 
κοινωνικών επιπτώσεων και του 
αντίκτυπου που έχουν στη ζωή των 
ατόμων τα μέτρα ελευθέρωσης σε τομείς 
που είναι βασικοί για την κοινωνική 
πρόοδο (μεταφορές, ενέργεια, νερό, 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, 
τηλεπικοινωνίες, κλπ) και καλεί την 
Επιτροπή να αποτρέψει τη λήψη 
περαιτέρω μέτρων ελευθέρωσης έως ότου 
υποβληθεί η εν λόγω εκτίμηση· 

Or. pt

Τροπολογία 49
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της 
ενιαίας αγοράς και να ληφθεί 
περισσότερο υπόψη ο ειδικός 
χαρακτήρας των ΚΥΓΣ, με έμφαση σε μια 
πραγματιστική προσέγγιση στην οποία η 
προσβασιμότητα, καθολικότητα, 
δικαιοσύνη, ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
υπηρεσιών θα είναι τα κύρια κριτήρια·
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Or. en

Τροπολογία 50
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Τονίζει τη σημασία των ΚΥΓΣ για 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 
φτώχειας· υπενθυμίζει τις ιδιαίτερες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι 
Ρομά· 

Or. en

Τροπολογία 51
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές 
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να 
αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές 
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να 
αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

3. Καλεί για νομοθετικές πρωτοβουλίες 
στο κατάλληλο επίπεδο καθολικής 
πρόσβασης στις βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες και το ευρυζωνικό Διαδίκτυο 
για όλους τους πολίτες της ΕΕ· υιοθετεί 
την άποψη ότι οι βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να θεωρηθούν 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και να περιληφθούν στις 
υποχρεώσεις των καθολικών υπηρεσιών 
ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα, 
οικονομική προσιτότητα, διαφάνεια και 
υψηλός βαθμός ποιότητας για τους 
πολίτες, 

Or. en

Τροπολογία 53
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να 
αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία η 
ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου 
παρέχει πρόσβαση χαμηλού κόστους σε 
τραπεζικές υπηρεσίες οι οποίες σε 
αντίθετη περίπτωση θα ήταν απρόσιτες 
για ένα σημαντικό κομμάτι του 
πληθυσμού, εφαρμόζοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την ιδέα των καθολικών 
υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

Or. cs
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Τροπολογία 54
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές 
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να
αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές 
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
γενικά προσβάσιμες με λογικό κόστος·

Or. en

Τροπολογία 55
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές 
υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να 
αναγνωρισθούν στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

3. Προσυπογράφει τη σύσταση της 
έκθεσης Monti, σύμφωνα με την οποία το 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο και οι τραπεζικές 
υπηρεσίες αποτελούν νέες καθολικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 56
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος παραγράφου 4 (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οικονομική Συμβολή

Or. en

Τροπολογία 57
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι 
ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής 
ποιότητας·

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της οικονομικής 
δραστηριότητας και της αγοραστικής 
δύναμης – η δεύτερη διετής έκθεση της 
Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας της υγείας 
και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα·

Or. en

Τροπολογία 58
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της οικονομικής 
δραστηριότητας και της αγοραστικής 
δύναμης – η δεύτερη διετής έκθεση της 
Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας της υγείας 
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της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι 
ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής 
ποιότητας·

και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα·

Or. en

Τροπολογία 59
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι 
ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής 
ποιότητας·

4. Επισημαίνει τα γεγονότα ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι πολλές ΜΜΕ 
είναι πάροχοι ΚΥΓΣ υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 60
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 

4. Επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της
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αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι 
ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής 
ποιότητας·

αγοραστικής δύναμης - η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα· η χαρτογράφηση των 
κοινωνικών υπηρεσιών του CEEP
δηλώνει ότι αντιπροσωπεύει επίσης το 
9,6% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ 
και το 9,4% του ΑΕΠ της ΕΕ – και ότι 
ειδικά οι ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ 
υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 61
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι 
ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής 
ποιότητας·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
έχουν μείζονα οικονομική συμβολή από 
την άποψη της απασχόλησης, της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
αγοραστικής δύναμης – η δεύτερη διετής 
έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι ο τομέας 
της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει το 5% της οικονομικής 
παραγωγής και απασχολεί 21,4 
εκατομμύρια άτομα – και ότι ειδικά οι 
ΜΜΕ εξαρτώνται από ΚΥΓΣ υψηλής 
ποιότητας· εντούτοις, η οικονομική 
σημασία των ΚΥΓΣ δεν δικαιολογεί την 
εφαρμογή κανόνων της ενιαίας αγοράς σε 
ΚΥΓΣ·

Or. de
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Τροπολογία 62
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του 
πολίτη και αποσκοπούν στη δημιουργία 
κοινωνικής, εδαφικής και οικονομικής 
συνοχής μέσω της υλοποίησης διαφόρων 
μορφών συλλογικής αλληλεγγύης·

Or. it

Τροπολογία 63
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Τονίζει ότι οι τοπικές αρχές 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στον 
προσδιορισμό, τη χρηματοδότηση, την 
παροχή και την κατανομή ΚΥΓΣ: 
εκτιμάται ότι ο τομέας της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης αποτελεί το 
15,9% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, ενώ μόνον 
η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει το 
12,9%, και οι δαπάνες της για κοινωνική 
προστασία το 3% (378,1 δισ. ευρώ)·

5. Τονίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο 
στον προσδιορισμό, τη χρηματοδότηση, 
την παροχή και την κατανομή ΚΥΓΣ: 
εκτιμάται ότι ο τομέας της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης αποτελεί το 
15,9% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, ενώ μόνον 
η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει το 
12,9%, και οι δαπάνες της για κοινωνική 
προστασία το 3% (378,1 δισ. ευρώ)· 
τονίζει ότι οι αρχές αυτές, ως βασικοί 
παράγοντες για την παροχή των ΚΥΓΣ, 
απαιτούν ασφάλεια δικαίου για να 
εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της 
δράσης τους·

Or. en
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Τροπολογία 64
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Τονίζει ότι οι τοπικές αρχές 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στον 
προσδιορισμό, τη χρηματοδότηση, την 
παροχή και την κατανομή ΚΥΓΣ: 
εκτιμάται ότι ο τομέας της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης αποτελεί το 
15,9% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, ενώ μόνον 
η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει το 
12,9%, και οι δαπάνες της για κοινωνική 
προστασία το 3% (378,1 δισ. ευρώ)·

5. Τονίζει ότι οι τοπικές αρχές 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στον 
προσδιορισμό, τη χρηματοδότηση, την 
παροχή και την κατανομή ΚΥΓΣ: 
εκτιμάται ότι ο τομέας της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης αποτελεί το 
15,9% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, ενώ μόνον 
η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει το 
12,9%, και οι δαπάνες της για κοινωνική 
προστασία το 3% (378,1 δισ. ευρώ)· 
τονίζει ότι ορισμένες επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, 
ενώσεις, αλληλασφαλιστικά ταμεία,, 
ιδρύματα και άλλες μορφές επιχειρήσεων 
που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά 
και αξίες) παίζουν ουσιώδη ρόλο στη 
παροχή των ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 65
Jutta Steinruck, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. Καθορίζει ότι η εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές δημόσιες 
αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
οργάνωση, χρηματοδότηση και ρύθμιση 
των ΚΥΓΣ στο πλαίσιο των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας των σχετικών 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 66
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών στην οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και τη διαμόρφωση των 
κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 67
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος παραγράφου 6 (νέος) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κοινωνική Συμβολή

Or. en

Τροπολογία 68
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος των 
ΚΥΓΣ είναι να επιτύχουν τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής και να καταστήσουν 
απτά τα κοινωνικά δικαιώματα ατόμων 
και ομάδων και ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
συχνά αναπόσπαστο τμήμα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

6. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος των 
ΚΥΓΣ είναι να επιτύχουν τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής· επισημαίνει ότι οι 
Έρευνες Ποιότητες Ζωής του Eurofound23 

επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, τη 
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επισημαίνει ότι οι Έρευνες Ποιότητες 
Ζωής του Eurofound23 επιβεβαίωσαν ότι 
ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους 
για την αναβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής των πολιτών, τη διασφάλιση πλήρους 
ενσωμάτωσης στην κοινωνία και την 
πρόβλεψη κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής είναι η παροχή και ανάπτυξη των 
ΥΓΣ, περιλαμβανομένων των ΚΥΓΣ·

διασφάλιση πλήρους ενσωμάτωσης στην 
κοινωνία και την πρόβλεψη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων 
των ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 69
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος των 
ΚΥΓΣ είναι να επιτύχουν τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής και να καταστήσουν 
απτά τα κοινωνικά δικαιώματα ατόμων και 
ομάδων και ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν συχνά 
αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης· επισημαίνει ότι οι 
Έρευνες Ποιότητες Ζωής του Eurofound23

επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, τη 
διασφάλιση πλήρους ενσωμάτωσης στην 
κοινωνία και την πρόβλεψη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων 
των ΚΥΓΣ·

6. τονίζει ότι στόχος των ΚΥΓΣ κατά 
κανόνα είναι να επιτύχουν τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής και να καταστήσουν 
απτά τα κοινωνικά δικαιώματα ατόμων και 
ομάδων και ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν συχνά 
αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης· επισημαίνει ότι οι 
Έρευνες Ποιότητες Ζωής του Eurofound23

επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, τη 
διασφάλιση πλήρους ενσωμάτωσης στην 
κοινωνία και την πρόβλεψη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων 
των ΚΥΓΣ·

Or. de
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Τροπολογία 70
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος των 
ΚΥΓΣ είναι να επιτύχουν τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής και να καταστήσουν 
απτά τα κοινωνικά δικαιώματα ατόμων και 
ομάδων και ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν συχνά 
αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης· επισημαίνει ότι οι 
Έρευνες Ποιότητες Ζωής του Eurofound23 

επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, τη 
διασφάλιση πλήρους ενσωμάτωσης στην 
κοινωνία και την πρόβλεψη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων 
των ΚΥΓΣ·

6. τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος των 
ΚΥΓΣ είναι να επιτύχουν τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής και να καταστήσουν 
απτά τα κοινωνικά δικαιώματα ατόμων και 
ομάδων και ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν συχνά 
αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τον 
τρόπο που είναι οργανωμένες οι 
Ευρωπαϊκές κοινωνίες· επισημαίνει ότι οι 
Έρευνες Ποιότητες Ζωής του Eurofound23 

επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους για την αναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, τη 
διασφάλιση πλήρους ενσωμάτωσης στην 
κοινωνία και την πρόβλεψη κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής είναι η παροχή και 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων 
των ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 71
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. Επισημαίνει ότι οι Έρευνες 
Ποιότητες Ζωής του Eurofound1

επιβεβαίωσαν ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς τρόπους για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 
πολιτών, τη διασφάλιση πλήρους 
ενσωμάτωσης στην κοινωνία και την 
πρόβλεψη κοινωνικής και εδαφικής 
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συνοχής είναι η παροχή και ανάπτυξη 
των ΥΓΣ, περιλαμβανομένων των ΚΥΓΣ·
1 Eurofound - Quality of Life Surveys 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/html
files/ef09108.htm

Or. en

(βλ. δεύτερο μέρος της αρχικής παραγράφου 6)

Τροπολογία 72
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. Σημειώνει ότι οι ΚΥΓΣ είναι ο 
πυλώνας του Ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου, και είναι θεμελιώδεις για την 
διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 73
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Πρόταση ψηφίσματος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και ότι τυχόν αποδυνάμωσή τους θα 
υπονομεύσει σοβαρά την επιτυχία της εν 
λόγω στρατηγικής·

Or. it
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Τροπολογία 74
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. Επισημαίνει την ανάγκη της 
αναθεώρησης των πολιτικών 
ελευθέρωσης προκειμένου να προάγει μια 
πολιτική κοινωνικής προόδου 
εξασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 
δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις 
μειονεκτικές ομάδες, όπως είναι οι 
ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες, οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με οποιοδήποτε είδος 
αναπηρίας·

Or. pt

Τροπολογία 75
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο 
στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ 
για μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει 
προς τις αρχές και τους στόχους των 
ΚΥΓΣ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο 
στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ 
για μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει 
προς τις αρχές και τους στόχους των 
ΚΥΓΣ·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 77
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο 
στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ 
για μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει 
προς τις αρχές και τους στόχους των 
ΚΥΓΣ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 78
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο 
στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς 
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. Θεωρεί ότι ο νόμιμος στόχος για 
μεγιστοποίηση του κέρδους που αποτελεί 
τον πυρήνα της ιδιωτικής εμπορικής 
παροχής εμπορικών υπηρεσιών απάδει 
προς τις αρχές και τους στόχους των 
ΚΥΓΣ· Θεωρεί ότι στην ουσία οι ΚΥΓΣ 
είναι μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες, 
και ότι δεν είναι σκόπιμο τα κονδύλια του 
δημοσίου, που κατανέμονται στις ΚΥΓΣ, 
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να έχουν χρήσεις διαφορετικές πέρα από 
την εκπλήρωση των στόχων της 
υπηρεσίας, και ότι κανένα τμήμα της 
χρηματοδότησης αυτής, πέρα από τις 
εύλογες δαπάνες προσωπικού και τα 
γενικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη 
παροχή της υπηρεσίας, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 79
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος 
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς 
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
διαφορετικών παρόχων ΚΥΓΣ μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
τιμών, τη βελτίωση της ποιότητας και 
των δυνατοτήτων επιλογής· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο 
ανταγωνισμός σε ορισμένους 
συσχετισμούς απάδει προς τις αρχές και 
τους στόχους των ΚΥΓΣ· συνεπώς θεωρεί 
ότι η κάθε περίπτωση πρέπει πάντα να 
εξετάζεται ξεχωριστά·

Or. de

Τροπολογία 80
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος 
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς 

7. τονίζει ότι η ποιότητα της παροχής 
ΚΥΓΣ στηρίζεται σε ένα προσαρμοσμένο 
τρόπο χρηματοδότησης, με στόχο την 
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τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ· εξασφάλιση καινοτόμων και 
αποτελεσματικών υπηρεσιών·τονίζει ότι ο 
στόχος της μεγιστοποίησης του κέρδους 
δεν πρέπει να απάδει προς τις αρχές και 
τους στόχους των ΚΥΓΣ·

Or. fr

Τροπολογία 81
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο 
στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. Θεωρεί ότι ο στόχος των εμπορικών 
παρόχων ΚΥΓΣ για μεγιστοποίηση του 
κέρδους δεν πρέπει να έρχεται σε 
σύγκρουση με τις αρχές και τους στόχους 
των ΚΥΓΣ και ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία 82
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει την ανάγκη 
συγκερασμού του στόχου των εμπορικών 
παρόχων ΚΥΓΣ για μεγιστοποίηση του 
κέρδους και περιορισμό του κόστους με 
τις αρχές της ποιότητας και της 
ασφάλειας και, γενικότερα, με τους 
στόχους των ΚΥΓΣ·

Or. it
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Τροπολογία 83
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο
στόχος των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς 
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. Θεωρεί ότι ο στόχος των εμπορικών 
παρόχων ΚΥΓΣ για μεγιστοποίηση του 
κέρδους απάδει προς τις αρχές και τους 
στόχους των ΚΥΓΣ και ότι οι ΚΥΓΣ 
μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο αν δεν 
επιδιώκεται η κερδοφορία, ενώ οι ΚΥΓΣ 
με οικονομικό συμφέρον υπόκεινται 
στους κανόνες της συνθήκης ΕΕ για την 
εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 84
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος 
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς 
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. Θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος 
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους ίσως απάδει
προς τις αρχές και τους στόχους των 
ΚΥΓΣ· ενθαρρύνει και στηρίζει την 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος από επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 85
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος 
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους απάδει προς 
τις αρχές και τους στόχους των ΚΥΓΣ·

7. θεωρεί ότι η πείρα δείχνει πως ο στόχος 
των εμπορικών παρόχων ΚΥΓΣ για 
μεγιστοποίηση του κέρδους δεν απάδει 
προς τις αρχές και τους στόχους των 
ΚΥΓΣ, αλλά αποτελεί έναν σημαντικό, 
βιώσιμο κλάδο, ο οποίος βάσει του 
αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής 
συνεπάγεται υψηλό οικονομικό 
αναπτυξιακό δυναμικό·

Or. de

Τροπολογία 86
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. Τονίζει ότι οι επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας είναι ιδιωτικοί μη 
κερδοσκοπικοί οικονομικοί φορείς όπου 
τα πλεονάσματα προορίζονται κυρίως για 
έργα αειφόρου ανάπτυξης, για 
συμφέροντα υπηρεσιών μελών και για το 
γενικό συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 87
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. Επισημαίνει τον παραδοσιακό ρόλο 
του κράτους ως παρόχου των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, ωστόσο
θεωρεί ότι το άνοιγμα του τομέα αυτού 
στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών θα 
βελτιώσει την προσβασιμότητα και την 
ποιότητα των υπηρεσιών και θα αυξήσει 
τις επιλογές για τους καταναλωτές·

Or. cs

Τροπολογία 88
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. Επαναλαμβάνει τη δέσμευσή για 
σύγχρονες και ποιοτικές ΚΥΓΣ, οι οποίες 
είναι το μέσο για να εφαρμοστούν πολλές 
από τις αξίες που ενσαρκώνονται στο 
Ευρωπαϊκό σχέδιο, όπως η ισότητα, η 
αλληλεγγύη, το κράτος δικαίου και ο 
σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
καθώς και οι αρχές της 
προσβασιμότητας, της καθολικής 
υπηρεσίας, της αποτελεσματικότητας, 
της χρηστής διαχείρισης των πόρων, της 
συνέχειας, της εγγύτητας προς τον 
χρήστη και της διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 89
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. Υπό αυτή την έννοια κρίνει 
σημαντικό να τονιστεί ότι οι διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης της παροχής ΚΥΓΣ δεν 
αποδεικνύονται πάντα επωφελείς, είτε 
από οικονομικής άποψης είτε από την 
άποψη της ποιότητας της παροχής των 
υπηρεσιών, αλλά και από την άποψη της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων·

Or. it

Τροπολογία 90
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 8 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κανονιστικοί Περιορισμοί στην παροχή 
ΚΥΓΣ

Or. en

Τροπολογία 91
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, 
δεν είναι επαρκής και δεν προστατεύει 

8. Τονίζει την ανάγκη της περαιτέρω 
διασάφησης και αξιολόγησης της 
εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ στις 
ΚΥΓΣ, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 
14 της ΣΛΕΕ και στο Πρωτόκολλο 26·
υπενθυμίζει ότι ο διαρκής φόβος μιας 
νομικής αμφισβήτησης αποθαρρύνει τους 
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τους παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις·

παρόχους ΚΥΓΣ και τους δημόσιους 
παρόχους, και ότι ο φόβος αυτός οδηγεί 
τις δημόσιες αρχές στη χρήση 
ακατάλληλων κανόνων περί δημοσίων 
συμβάσεων με αποτέλεσμα να κοστίζουν 
επιπλέον δημόσιο χρήμα· υπενθυμίζει την 
ευθύνη της Επιτροπής να δημιουργεί 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τις ΚΥΓΣ, 
ιδίως όταν η νομοθεσία επηρεάζει την 
παροχή των ΚΥΓΣ· τονίζει ότι το 
κριτήριο για την ανάθεση πρέπει να 
βελτιωθεί κυρίως μέσω της μεγαλύτερης 
ευελιξίας στην εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 92
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, 
δεν είναι επαρκής και δεν προστατεύει 
τους παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις·

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται ασφάλεια 
δικαίου για τις υπηρεσίες και τις δαπάνες 
τους, και χαιρετίζει τα βήματα που έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια από την 
Επιτροπή για τη διασάφηση και 
απλοποίηση της εφαρμογής των 
Κοινοτικών κανόνων στις ΥΓΣ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 93
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, 
δεν είναι επαρκής και δεν προστατεύει 
τους παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις·

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται σαφείς 
κανόνες για τις υπηρεσίες και τις δαπάνες 
τους με πλήρη σεβασμό προς την αρχή 
της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 94
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, δεν 
είναι επαρκής και δεν προστατεύει τους 
παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις·

8. τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, ότι η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή θα πρέπει να 
συμπληρώνεται με μια μεθοδολογία που 
θα είναι στη διάθεση των οργανωτικών 
αρχών και θα προσφέρει ένα μοντέλο 
εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων·

Or. fr

Τροπολογία 95
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, δεν 
είναι επαρκής και δεν προστατεύει τους 
παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές
αμφισβητήσεις·

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, δεν 
είναι επαρκής και δεν παρέχει ασφάλεια 
δικαίου η οποία θα διασφάλιζε ότι 
μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 96
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, δεν 
είναι επαρκής και δεν προστατεύει τους 
παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις·

8. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές αρχές 
που συμμετέχουν στην παροχή ή την 
ανάθεση ΚΥΓΣ χρειάζονται μια σαφή 
νομική βάση για τις υπηρεσίες και τις 
δαπάνες τους, και ότι, αν και η υπηρεσία 
πληροφόρησης και διασάφησης που έχει 
αναπτύξει η Επιτροπή είναι ουσιώδης, δεν 
είναι επαρκής και δεν προστατεύει τους 
παρόχους ΚΥΓΣ από τις νομικές 
αμφισβητήσεις, υπάρχει ωστόσο ακόμα 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 97
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. Τονίζει ότι οι εθνικές και τοπικές 
αρχές έχουν ευθύνη να εγγυώνται τη 
σωστή λειτουργία των ΚΥΓΣ, 
διατηρώντας υψηλό το ποιοτικό τους 
επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 98
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. Θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν βήματα 
για να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη 
νομική αβεβαιότητα σχετικά με τις 
ΚΥΓΣ, διευκρινίζοντας ότι τα δημόσια 
αγαθά, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και ο μη 
κερδοσκοπικός τομέας δεν υπόκεινται 
στους κανόνες για τον ανταγωνισμό, τις 
κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την εσωτερική αγορά, 
αλλά απαρτίζουν έναν τομέα που είναι 
αποκλειστικά προσανατολισμένος προς 
το δημόσιο συμφέρον και είναι 
οργανωμένος σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας υπό την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και των 
αντίστοιχων περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών του, με σκοπό τη διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του·

Or. pt
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Τροπολογία 99
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Θεωρεί ότι δεν είναι ούτε 
αποτελεσματικό ούτε αποδεκτό 
δημοκρατικά να αναμένεται από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συνεχίσει να 
εκδίδει αποφάσεις για θέματα που θα 
πρέπει να διασαφηνιστούν στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Θεωρεί ότι δεν είναι ούτε 
αποτελεσματικό ούτε αποδεκτό 
δημοκρατικά να αναμένεται από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συνεχίσει να 
εκδίδει αποφάσεις για θέματα που θα 
πρέπει να διασαφηνιστούν στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 101
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Θεωρεί ότι δεν είναι ούτε 9. Θεωρεί ότι αναμένεται από το 
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αποτελεσματικό ούτε αποδεκτό 
δημοκρατικά να αναμένεται από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συνεχίσει να 
εκδίδει αποφάσεις για θέματα που θα 
πρέπει να διασαφηνιστούν στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας·

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συνεχίσει να 
εκδίδει αποφάσεις για θέματα που θα 
πρέπει να διασαφηνιστούν στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι ο αριθμός των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου είναι σαφής ένδειξη της 
έλλειψης ασφάλειας δικαίου· επισημαίνει 
τον παρατεταμένο διάλογο που είναι σε 
εξέλιξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετικά με το ζήτημα αυτό και καλεί την 
Επιτροπή να προχωρήσει επιτέλους σε 
δράση· θεωρεί ότι ένα νομικό πλαίσιο το 
οποίο ορίζει τις ΚΥΓΣ στη βάση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων ενισχύει τις 
αρχές της επικουρικότητας και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και αποκλείει τις 
ΚΥΓΣ από την εφαρμογή των κανόνων 
της αγοράς, θα πρόσφερε συνεκτική 
νομική συνέχεια στην ανακοίνωση του 
2007 για τις ΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 102
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική

Or. en

Τροπολογία 103
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
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απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης και των κυβερνητικών 
προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη 
μεγαλύτερη ζήτηση για αυτές·

απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, 
είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί μια 
εξισορροπημένη προσέγγιση, που να 
βασίζεται στη διατήρηση της συνέχειας 
και της ποιότητας των κοινωνικών 
υπηρεσιών και στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 104
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης και των κυβερνητικών 
προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη 
ζήτηση για αυτές·

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ οι οποίες έχουν 
διαδραματίσει τον βασικό ρόλο του 
κοινωνικοοικονομικού αυτόματου 
σταθεροποιητή στη διάρκεια 
οικονομικών και τραπεζικών κρίσεων –
και ιδίως του κοινωνικού μέσω των 
συστημάτων ασφάλειας -, αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης και των κυβερνητικών 
προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη 
ζήτηση για αυτές·

Or. en

Τροπολογία 105
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης και των κυβερνητικών 
προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη 
ζήτηση για αυτές·

10. τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη 
ζήτηση για αυτές·

Or. fr

Τροπολογία 106
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης και των κυβερνητικών 
προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη 
ζήτηση για αυτές·

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται δυστυχώς υπό 
έντονη πίεση λόγω της οικονομικής και της 
δημοσιονομικής κρίσης και των 
κυβερνητικών προγραμμάτων λιτότητας, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την 
ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση για αυτές· 
υπενθυμίζει τους στόχους της ΕΕ 2020 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
την επείγουσα ανάγκη της εκπλήρωσής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 107
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι βρίσκονται υπό έντονη 
πίεση λόγω της οικονομικής και της 
τραπεζικής κρίσης και των κυβερνητικών 
προγραμμάτων λιτότητας, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη 
ζήτηση για αυτές·

10. Τονίζει ότι οι ΚΥΓΣ αποτελούν 
απαραίτητη επένδυση για το οικονομικό 
μέλλον της Ευρώπης και ότι βρίσκονται 
υπό έντονη πίεση λόγω της οικονομικής 
και της τραπεζικής κρίσης και των 
κυβερνητικών προγραμμάτων λιτότητας, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την 
ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση για αυτές·

Or. en

Τροπολογία 108
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. Τονίζει ότι σε καιρούς κρίσης των 
δημόσιων οικονομικών που οδηγεί σε 
περικοπές του προϋπολογισμού για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, οι 
οποίες είναι κύριοι δικαιούχοι και 
υπάλληλοι των κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 109
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. Επισημαίνει ότι η βασική πρόκληση 
αυτή τη στιγμή για την παροχή των 
ΚΥΓΣ είναι η διατήρηση της ποιότητας 
και του πεδίου εφαρμογής τους υπό 
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συνθήκες ισχυρών πιέσεων στα δημόσια 
οικονομικά των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. cs

Τροπολογία 110
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. Τονίζει ότι στο τρέχον κλίμα 
αβεβαιότητας σχετικά με την ανάπτυξη 
και την απασχόληση οι ανάγκες για ΚΥΓΣ 
είναι σε συνεχή αύξηση, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι και η δημογραφική εξέλιξη 
δημιουργεί νέες απαιτήσεις·

Or. it

Τροπολογία 111
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. Επισημαίνει ότι η οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση και οι πολιτικές 
λιτότητας που επιβάλλουν τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
αποεπενδύσεις στις ΚΥΓΣ, αλλά 
αντιθέτως, με δεδομένη τη σημασία και 
την απόλυτη ανάγκη τους, οι υπηρεσίες 
αυτές πρέπει να παγιωθούν προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 
πληθυσμού·

Or. pt
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Τροπολογία 112
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, 
με την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, και μιας νέας 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας χρέους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, 
με την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, και μιας νέας 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας χρέους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 114
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, 
με την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, και μιας νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας χρέους·

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
για τη μείωση της φτώχειας και την 
ανεργίας που δημιουργεί η 
δημοσιονομική κρίση, μέσω της 
οικονομικής ενδυνάμωσης των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 115
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης και 
η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, και μιας νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας χρέους·

11. θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης και 
η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω της αποδοτικότερης 
χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των μηχανισμών που 
ρυθμίζουν την αποτελεσματικότητα των 
διαρθρωτικών ταμείων, και ιδιαίτερα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

Or. it
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Τροπολογία 116
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης και 
η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, και μιας νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας χρέους·

11. θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης και 
η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω της ενδυνάμωσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδιαίτερα δε του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

Or. de

Τροπολογία 117
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, και μιας νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας χρέους·

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω πολύ πιο 
αποτελεσματικών δημοσιονομικών 
πολιτικών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο και μέσω της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου·

Or. cs



PE460.966v01-00 60/145 AM\861496EL.doc

EL

Τροπολογία 118
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, και μιας νέας ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας χρέους·

11. Θεωρεί ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την αντιμετώπιση της κρίσης, με 
την ανεργία και τη φτώχεια που 
δημιουργεί, μέσω ενός σημαντικά 
αυξημένου προϋπολογισμού της ΕΕ που 
βασίζεται σε νέους ίδιους πόρους της ΕΕ, 
της ενδυνάμωσης των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, και μιας νέας 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας χρέους·

Or. en

Τροπολογία 119
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. Προτείνει τη σύσταση ενός 
Ευρωπαϊκού ταμείου για την κοινωνική 
καινοτομία με στόχο τη στήριξη και 
ανάπτυξη της δυνατότητας 
πειραματισμού και καινοτομίας των 
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών 
σε σχέση με τις ΚΥΓΣ·

Or. en
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Τροπολογία 120
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το 
οποίο να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών και τη σταθερή 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς εισοδηματικές και 
εργασιακές συνθήκες και κατάρτιση για 
όσους παρέχουν τις υπηρεσίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ 
απαιτεί από τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών να διασφαλίσουν ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το 
οποίο να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών και τη σταθερή 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς εισοδηματικές και 
εργασιακές συνθήκες και κατάρτιση για 
όσους παρέχουν τις υπηρεσίες·

12. πιστεύει ότι για την παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ πρέπει να διασφαλίζεται από τα 
κράτη μέλη η σταθερή χρηματοδότηση και 
ως εκ τούτου η αποδοτικότητα·

Or. de
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Τροπολογία 122
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ
απαιτεί από τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών να διασφαλίσουν ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το 
οποίο να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών και τη σταθερή 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς εισοδηματικές και εργασιακές 
συνθήκες και κατάρτιση για όσους 
παρέχουν τις υπηρεσίες·

12. πιστεύει ότι για την παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ απαιτείται ένα ικανοποιητικό 
δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο να 
εγγυάται τη συνέχεια των υπηρεσιών και 
τη σταθερή χρηματοδότηση, καθώς επίσης 
και αξιοπρεπείς εισοδηματικές και 
εργασιακές συνθήκες και κατάρτιση για
όσους παρέχουν τις υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 123
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το 
οποίο να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών και τη σταθερή 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς εισοδηματικές και εργασιακές 
συνθήκες και κατάρτιση για όσους 
παρέχουν τις υπηρεσίες·

12. Πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν 
κατάλληλες συνθήκες οι οποίες να 
διασφαλίζουν τη συνέχεια των υπηρεσιών 
καθώς επίσης και αξιοπρεπείς εργασιακές 
συνθήκες και κατάρτιση για όσους τις 
παρέχουν·

Or. en
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Τροπολογία 124
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το 
οποίο να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών και τη σταθερή 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς εισοδηματικές και εργασιακές 
συνθήκες και κατάρτιση για όσους 
παρέχουν τις υπηρεσίες·

12. Πιστεύει ότι η παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ απαιτεί από τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τις ΚΥΓΣ το 
οποίο να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών και τη σταθερή 
χρηματοδότηση, καθώς επίσης και 
αξιοπρεπείς εισοδηματικές και εργασιακές 
συνθήκες και κατάρτιση για όσους 
απασχολούνται στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 125
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. τονίζει επίσης ότι κάθε μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σχετικά με τις ΚΥΓΣ από 
τα κράτη μέλη σε περιφερειακές και 
τοπικές αρχές πρέπει να προβλέπει έναν 
μηχανισμό συντονισμού ώστε να 
αποφεύγονται οι διαφοροποιήσεις στην 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 
από περιοχή σε περιοχή και πρέπει να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από μεταφορά 
πόρων τέτοια ώστε να καθίσταται δυνατή 
η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 
καθολικά προσβάσιμων, που 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα 
δικαιώματα και τις ανάγκες των 
χρηστών·

Or. it



PE460.966v01-00 64/145 AM\861496EL.doc

EL

Τροπολογία 126
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως 
έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 127
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως 
έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 128
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως 

διαγράφεται
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έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

Or. cs

Τροπολογία 129
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως 
έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 130
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως 
έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 131
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως 
έναν φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

13. Θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν χρηματοοικονομική βοήθεια 
για να διατηρηθεί η παροχή ποιοτικών 
ΚΥΓΣ και για να διασφαλιστεί η συνέχειά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 132
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων οι οποίες 
θα είναι προσαρμοσμένες στο 
συγκεκριμένο χαρακτήρα αυτών των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 133
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται κατάλληλες πηγές εσόδων

Or. es
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Τροπολογία 134
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η παροχή 
ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

13. θεωρεί ότι, και για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων. Γι’ αυτό, 
όπως υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην έκθεση 
P7_TA(2011)0080 σχετικά με την 
καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήταν σκόπιμο, 
μεταξύ των άλλων μέτρων, να θεσπιστεί 
ένας φόρος επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, τα έσοδα από τον οποίο θα
συνιστούσαν μια σημαντική πηγή πόρων 
τόσο για τον κοινοτικό προϋπολογισμό 
όσο και για τα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 135
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, όπως προσυπογράφει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 20ης 
Οκτωβρίου 2010 και της 8ης Μαρτίου 
2011· Ζητεί επομένως από την Επιτροπή
να εκπονήσει το ταχύτερο μια μελέτη 
σκοπιμότητας για τον φόρο επί των 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών και να 
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υποβάλλει συγκεκριμένες νομοθετικές 
προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 136
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών·

13. Θεωρεί ότι, για να διατηρηθεί η 
παροχή ποιοτικών ΚΥΓΣ, τα κράτη μέλη 
χρειάζονται νέες πηγές εσόδων, όπως έναν 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, υψηλό επίπεδο 
προοδευτικής φορολόγησης εισοδήματος 
και φορολογία που λαμβάνει υπόψη τη 
χρήση των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 137
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος και υπότιτλος πριν από την παράγραφο 14 (νέοι)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανεπάρκειες στο Κανονιστικό Πλαίσιο 
των ΚΥΓΣ
Γενικά

Or. en
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Τροπολογία 138
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή 
συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία 
των λαών και για μια αποτελεσματική 
οικονομία, αλλά ότι δεν υπάρχει 
συμφωνία εντός ή μεταξύ της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή πρακτικών μέτρων για την 
υπερπήδηση των εντοπιζόμενων 
εμποδίων στην παροχή και ανάπτυξη των 
ΚΥΓΣ·

14. Πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή 
συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία 
των λαών και για μια αποτελεσματική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 139
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή 
συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία 
των λαών και για μια αποτελεσματική 
οικονομία, αλλά ότι δεν υπάρχει
συμφωνία εντός ή μεταξύ της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή πρακτικών μέτρων για την 
υπερπήδηση των εντοπιζόμενων 
εμποδίων στην παροχή και ανάπτυξη των 
ΚΥΓΣ·

14. Πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή 
συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία 
των λαών και για μια αποτελεσματική 
οικονομία· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
κάνει περισσότερα για να προωθήσει τη 
σημασία τους· τονίζει το συμφέρον που 
υπάρχει στην καλύτερη κατανόηση των 
κοινών εννοιών που αφορούν την 
ποιότητα των ΚΥΓΣ· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταρτίσει μια μεθοδολογία 
η οποία θα είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένη στις αρχές που διοικούν 
τις δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς 
και θα είναι κατανοητή, άμεσα 
εφαρμόσιμη και προσβάσιμη σε όλες τις 
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επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή 
συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία 
των λαών και για μια αποτελεσματική 
οικονομία, αλλά ότι δεν υπάρχει συμφωνία 
εντός ή μεταξύ της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
πρακτικών μέτρων για την υπερπήδηση 
των εντοπιζόμενων εμποδίων στην 
παροχή και ανάπτυξη των ΚΥΓΣ·

14. πιστεύει ότι υπάρχει ευρεία ευρωπαϊκή 
συναίνεση για το γεγονός ότι οι ΚΥΓΣ 
είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία 
των λαών και για μια αποτελεσματική 
οικονομία, αλλά ότι δεν υπάρχει συμφωνία 
εντός ή μεταξύ της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
πρακτικών μέτρων για την ενδυνάμωση
των ΚΥΓΣ·

Or. de

Τροπολογία 141
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ,
στηρίζοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον 
το οποίο προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·
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ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 142
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

15. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
στηρίζοντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον 
το οποίο προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 143
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 

15. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να μπορούν να αποφασίσουν 
τον τρόπο παροχής και χρηματοδότησης 
των ΚΥΓΣ στις περιπτώσεις αυτές, είτε 
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χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

άμεσα είτε με άλλον τρόπο Οι κοινωνικοί 
στόχοι της Ένωσης δεν θα πρέπει να 
αποδυναμωθούν, η ενιαία αγορά δεν 
πρέπει ωστόσο να τεθεί εκτός ισχύος, 
στις περιπτώσεις που μπορούν να 
διεξάγονται οι ΚΥΓΣ σύμφωνα με τις 
αρχές της οικονομίας της αγοράς και
συνεπώς συνιστούν μια αναπτυσσόμενη 
αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 144
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές της 
Συνθήκης (μη διακριτική μεταχείριση, 
ίση μεταχείριση, αναλογικότητα)· Σε αυτό 
το πλαίσιο εφιστά την προσοχή στους 
κανόνες που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό 
για τους παρόχους υπηρεσιών για να 
διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που παρέχουν ΚΥΓΣ 
προκειμένου να διασφαλίσουν τους 
κοινωνικούς στόχους της Ένωσης και να 
στηρίξουν ένα περιβάλλον το οποίο 
προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 145
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
με απόλυτο σεβασμό στους υπάρχοντες
κανόνες της ενιαίας αγοράς και του 
ανταγωνισμού, καθώς και στα 
συμφέροντα των χρηστών των 
υπηρεσιών, στηρίζοντας ταυτόχρονα ένα 
περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 146
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 

15. Υπογραμμίζει ότι για λόγους αρχής 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν τον τρόπο παροχής και 
χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, είτε άμεσα 
είτε με άλλον τρόπο, χρησιμοποιώντας όλα 
τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί στόχοι της 
Ένωσης δεν θα αποδυναμωθούν από τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας 
ταυτόχρονα ένα περιβάλλον το οποίο 
προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την 



PE460.966v01-00 74/145 AM\861496EL.doc

EL

αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. cs

Τροπολογία 147
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο· ότι οι ίδιοι 
οι πάροχοι ΚΥΓΣ πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
που θα τους επιτρέπουν να προβλέπουν 
τις δημόσιες αποφάσεις, χρησιμοποιώντας 
όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί στόχοι της 
Ένωσης δεν θα αποδυναμωθούν από τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας 
ταυτόχρονα ένα περιβάλλον το οποίο 
προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 148
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
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ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

ελευθερία να επιλέξουν μέσα στην 
οικονομία της αγοράς να αποφασίσουν 
τον τρόπο παροχής και χρηματοδότησης 
των ΚΥΓΣ, είτε άμεσα είτε με άλλον 
τρόπο, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
μέσα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης 
πληρούνται, στηρίζοντας ταυτόχρονα ένα 
περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 149
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
και ιδίως μέσα εναλλακτικά του 
διαγωνισμού προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί στόχοι της 
Ένωσης δεν θα αποδυναμωθούν από τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας 
ταυτόχρονα ένα περιβάλλον το οποίο 
προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα, την οικονομική 
προσιτότητα και την αποτελεσματικότητα 
στην παροχή των υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 150
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν πλήρως τα 
συμφέροντα των χρηστών των υπηρεσιών 
και με απόλυτο σεβασμό στους 
υπάρχοντες κανόνες της ενιαίας αγοράς 
και του ανταγωνισμού, στηρίζοντας 
ταυτόχρονα ένα περιβάλλον το οποίο 
προωθεί την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 151
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα 
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 

15. Υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να αποφασίσουν τον τρόπο 
παροχής και χρηματοδότησης των ΚΥΓΣ, 
είτε άμεσα είτε με άλλον τρόπο, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης δεν θα
αποδυναμωθούν από τους κανόνες της 
ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας ταυτόχρονα 
ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την 
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ποιότητα, την προσβασιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

ποιότητα, την προσβασιμότητα, την 
οικονομική προσιτότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην παροχή των 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 152
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. τονίζει ότι η ποιότητα της 
υπηρεσίας πρέπει να βασίζεται στην 
τακτική και ολοκληρωμένη διαβούλευση 
με το χρήστη, ο οποίος είναι και 
φορολογούμενως, καθώς η υπηρεσία 
πρέπει να ανταποκρίνεται κυρίως και 
πάνω από όλα στις ανάγκες του·

Or. fr

Τροπολογία 153
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. Ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να σεβαστούν την 
ποικιλομορφία των μεθόδων οργάνωσης 
και διαχείρισης ΚΥΓΣ, των πόρων καθώς 
και των μεθόδων χρηματοδότησης αυτών 
των υπηρεσιών· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να αναστρέψουν τις «μεταρρυθμίσεις» 
που έχουν καθιερώσει μοντέλα παροχής 
κοινωνικής πρόνοιας βασιζόμενα στην 
αγορά, με υποχρεώσεις προκήρυξης 
διαγωνισμών και ανάθεσης συμβάσεων, 
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και να πάψουν να προάγουν τις 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα ή να κάνουν εξωτερικές αναθέσεις 
των κοινωνικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς αυτές είναι 
παραπλανητικές στρατηγικές 
«εκσυγχρονισμού» των κοινωνικών 
υπηρεσιών· θεωρεί ότι η μέριμνα για την 
προαγωγή του γενικού συμφέροντος και η 
διασφάλιση της παροχής 
αποτελεσματικών και ποιοτικών 
υπηρεσιών τόσο από τον δημόσιο όσο και 
από τον μη κερδοσκοπικό "τρίτο" τομέα 
ή την οικονομία της κοινωνίας είναι η 
πλέον καταλληλότερη στρατηγική για τη 
διασφάλιση ποιοτικών, ενιαίων και 
καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. pt

Τροπολογία 154
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση·

16. ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ 
αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των 
ευρωπαϊκών μοντέλων οργάνωσης και 
λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας 
και όπως παράσχει ένα ειδικό πλαίσιο
στις αλληλασφαλιστικές εταιρείες, 
ενώσεις, συνεταιρισμούς και ιδρύματα που 
θα τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση· 

Or. fr

Τροπολογία 155
Karima Delli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση·

16. Ζητεί από την Επιτροπή να κάνει τα 
απαραίτητα βήματα για να υποβάλει 
προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό 
καταστατικό για τις ενώσεις, τα 
αλληλασφαλιστικά ταμεία και τα 
ιδρύματα, να προτείνει μελέτη 
σκοπιμότητας και εκτίμηση επιπτώσεων 
για το καταστατικό των ενώσεων και των 
αλληλασφαλιστικών ταμείων, και να 
ολοκληρώσει την εκτίμηση επιπτώσεων 
για το καταστατικό των ιδρυμάτων σε 
εύθετο χρόνο· ζητεί όπως η νομοθεσία της 
ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις 
αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις και 
ιδρύματα να λειτουργούν σε διεθνική βάση 

Or. en

Τροπολογία 156
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση·

16. Έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση 
84/2010 σχετικά με την θέσπιση 
ευρωπαϊκού καταστατικού για τα 
αλληλασφαλιστικά ταμεία, τις ενώσεις 
και τα ιδρύματα, ζητεί όπως η νομοθεσία 
της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις 
αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις και 
ιδρύματα να λειτουργούν σε διεθνική 
βάση·

Or. en
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Τροπολογία 157
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση·

16. Ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει τη 
διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας για ένα 
Ευρωπαϊκό καταστατικό ώστε οι 
αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις και 
ιδρύματα να λειτουργούν σε διεθνική 
βάση· ζητεί μεγαλύτερη και ευρύτερη 
αναγνώριση των φορέων της κοινωνικής 
οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην 
παροχή ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 158
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση·

16. Ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση χάρη στο 
κατάλληλο ευρωπαϊκό καταστατικό·

Or. en

Τροπολογία 159
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Ζητεί όπως η νομοθεσία της ΕΕ δίνει 
τη δυνατότητα στις αλληλασφαλιστικές 
εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα να 
λειτουργούν σε διεθνική βάση·

(Δεν επηρεάζει την αγγλική έκδοση) 

Or. cs

Τροπολογία 160
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. Χαιρετίζει τις ιδέες για την 
προαγωγή ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και 
αλληλασφαλιστικών ταμείων, προτείνει 
ωστόσο η Επιτροπή, πριν προχωρήσει με 
ένα νομικό πλαίσιο, να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων για τα 
πλεονεκτήματα, σε αντίθεση με την 
ενθάρρυνση δράσης σε επίπεδο κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 161
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 17 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κρατικές ενισχύσεις

Or. en
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Τροπολογία 162
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Ζητεί τη διασάφηση των βασικών
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων και την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Ζητεί τη διασάφηση των βασικών 
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων και την αναθεώρηση των
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

17. Ζητεί τη διασάφηση των βασικών 
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων, για ενισχυμένη ασφάλεια 
δικαίου και για τη θέσπιση ευέλικτων
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

Or. cs

Τροπολογία 164
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί τη διασάφηση των βασικών 
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 

17. ζητεί τη διασάφηση των βασικών 
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 
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ενισχύσεων και την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

ενισχύσεων και την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο οποίος 
υπολογισμός θα έπρεπε να λαμβάνει 
υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του παρόχου των 
υπηρεσιών και ορισμένες εξωτερικές 
πτυχές που σχετίζονται με την παροχή 
των υπηρεσιών όπως η προστιθέμενη 
κοινωνική αξία και η συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας· θεωρεί ότι θα έπρεπε 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να 
αντιπαραβάλλονται οι περιπτώσεις 
αρνητικής αντιστάθμισης των παρόχων 
ΚΥΓΣ· 

Or. it

Τροπολογία 165
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί τη διασάφηση των βασικών 
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων και την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

17. ζητεί τη διασάφηση των βασικών 
αρχών για τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων και την αναθεώρηση των 
κριτηρίων για τον υπολογισμό της 
αντιστάθμισης για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο τη 
διαφάνεια για το φορολογούμενο·

Or. fr

Τροπολογία 166
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. Ζητεί τη διασάφηση αρκετών 
εννοιών όπως η εντολή ή οι δημόσιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 167
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 β. Θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες, 
αρκετά κράτη μέλη μετέφρασαν αυστηρά 
στην εθνική νομοθεσία τη λίστα των 
κοινωνικών υπηρεσιών που αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, 
χωρίς να λάβουν υπόψη τις πιθανές 
επιδράσεις στο χαρακτήρα γενικού 
συμφέροντος των υπηρεσιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 168
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση 
Monti-Kroes του 2005 στην υπόθεση 
Altmark, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι 
κανόνες, να βελτιωθεί η ευελιξία ως προς 
την εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις· το ελάχιστο όριο θα πρέπει 

διαγράφεται



AM\861496EL.doc 85/145 PE460.966v01-00

EL

να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 
ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

Or. de

Τροπολογία 169
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση 
Monti-Kroes του 2005 στην υπόθεση 
Altmark, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι 
κανόνες, να βελτιωθεί η ευελιξία ως προς 
την εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις. Το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 
ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. Ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση και την 
αναθεώρηση του πακέτου Monti-Kroes
για να ενισχύσει τη νομική ασφάλεια στον 
τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος· Ζητεί την 
απλοποίηση του ελέγχου της υπερβολικής 
αντιστάθμισης για τους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος σε τοπικό 
επίπεδο· Ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιείται ο έλεγχος της 
υπερβολικής αντιστάθμισης μόνο αν 
διαπιστωθεί ο κίνδυνος επιζήμιας 
παραβίασης του ανταγωνισμού· Ζητεί την 
επέκταση της κατηγορίας των ΚΥΓΣ που 
εξαιρούνται της υποχρέωσης 
κοινοποίησης σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
τα όρια, ακολουθώντας το παράδειγμα 
των νοσοκομείων και της επιδοτούμενης 
στέγασης· εφιστά την προσοχή στον 
μακρόχρονο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με το θέμα αυτό και ζητεί 
από την Επιτροπή να δράσει· 

Or. en
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Τροπολογία 170
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση 
Monti-Kroes του 2005 στην υπόθεση 
Altmark, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι 
κανόνες, να βελτιωθεί η ευελιξία ως προς 
την εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις· το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 ευρώ 
σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. επιμένει να αυξηθεί το ελάχιστο όριο 
τουλάχιστον για κοινωνικές παροχές 
αρχικά στα 500.000 ευρώ σε έναν κύκλο 
τριών ετών· ζητεί επίσης από την 
Επιτροπή σε δεύτερο στάδιο να προτείνει 
ένα σύστημα το οποίο για τον υπολογισμό 
του ελάχιστου ορίου θα λαμβάνει υπόψη 
το εκάστοτε ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 
έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός 
του ειδικού ελάχιστου ορίου για κάθε 
κράτος μέλος· αυτό θα αποτρέπει 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσω 
ενός πανευρωπαϊκού ενιαίου κατώτατου 
ποσού·

Or. de

Τροπολογία 171
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση
Monti-Kroes του 2005 στην υπόθεση 
Altmark, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι 
κανόνες, να βελτιωθεί η ευελιξία ως προς 
την εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις. Το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 
ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. Προσβλέπει στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης της απόκρισης Monti-Kroes
του 2005 στην υπόθεση Altmark, που θα 
αποδείξει κατά πόσο και που είναι 
απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για την 
περαιτέρω διασάφηση και απλοποίηση 
των κανόνων·

Or. en
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Τροπολογία 172
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις· το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 
ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις·

Or. de

Τροπολογία 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις. Το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 
ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. Ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
απόκριση Monti-Kroes του 2005 στην 
υπόθεση Altmark, έτσι ώστε να 
απλοποιηθούν οι κανόνες, να βελτιωθεί η 
ευελιξία ως προς την εφαρμογή τους και 
να επεκταθούν οι παρεκκλίσεις.

Or. en

Τροπολογία 174
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις· το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 
ευρώ σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη σκοπιμότητα αύξησης του 
ελάχιστου ορίου που ισχύει για τις ΚΥΓΣ·

Or. fr

Τροπολογία 175
Jutta Steinruck, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις. Το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί τουλάχιστον στα 500.000 ευρώ 
σε έναν κύκλο τριών ετών·

18. Ζητεί να διευρυνθεί η απόκριση Monti-
Kroes του 2005 στην υπόθεση Altmark, 
έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι κανόνες, να 
βελτιωθεί η ευελιξία ως προς την 
εφαρμογή τους και να επεκταθούν οι 
παρεκκλίσεις. Το ελάχιστο όριο θα πρέπει 
να αυξηθεί, τουλάχιστον για τις ΚΥΓΣ,
τουλάχιστον στα 500.000 ευρώ σε έναν 
κύκλο τριών ετών·

Or. en

Τροπολογία 176
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. Επισημαίνει ότι ούτε ο τομέας, ούτε 
το καθεστώς ενός φορέα που εκτελεί μια 
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υπηρεσία, αλλά ούτε και ο τρόπος με τον 
οποίο χρηματοδοτείται καθορίζουν κατά 
πόσον οι δραστηριότητές του θεωρούνται 
οικονομικές ή μη οικονομικές, αλλά αυτό 
καθορίζεται από τη φύση της ίδιας της 
δραστηριότητας και τη προληπτική της 
επίδραση·

Or. en

Τροπολογία 177
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 178
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 179
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

19. Υπενθυμίζει ότι το βασικό ερώτημα 
δεν είναι η ταξινόμηση σε οικονομικές 
και μη οικονομικές ΚΥΓΣ αλλά η 
δυνατότητα των δημόσιων αρχών να 
διασφαλίζουν την τελική 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων 
εργασιών που αναθέτονται σε 
επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η 
λειτουργία των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 180
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την διαφοροποίηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 181
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΥΓΣ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΥΓΣ 
στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

19. Ζητεί να διασαφηνιστούν τα κριτήρια 
για την ταξινόμηση των οικονομικών και 
των μη οικονομικών ΚΥΓΣ στο πλαίσιο 
της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 183
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ·

19. Ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα 
κριτήρια για την ταξινόμηση των 
οικονομικών και των μη οικονομικών 
ΚΥΓΣ στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν οι ΚΥΓΣ που τώρα 
θεωρούνται οικονομικές θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν μη οικονομικές στο 
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μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 184
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα κριτήρια 
για την ταξινόμηση των οικονομικών και 
των μη οικονομικών ΚΥΓΣ στο πλαίσιο 
της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ·

19. ζητεί να αναδιαμορφωθούν τα κριτήρια 
για την ταξινόμηση των οικονομικών και 
των μη οικονομικών ΚΥΓΣ στο πλαίσιο 
της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ ώστε 
να εξέλθουν από την πολιτική του 
ανταγωνισμού που θέτει σε κίνδυνο τις 
αποστολές που τους έχουν ανατεθεί·

Or. fr

Τροπολογία 185
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες 
(2006/123/ΕΚ) αποκλείει από το πεδίο 
εφαρμογής της ορισμένες μόνο ΥΤΣ και 
ΚΥΓΣ, απαιτεί την εκπόνηση μιας 
πλουραλιστικής έκθεσης αξιολόγησης, 
ανεξάρτητης από τη μεταφορά αυτής της 
οδηγίας το συντομότερο δυνατόν, 
λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους 
μερικούς αποκλεισμούς και τον 
αντίκτυπο για την πρόσβαση στις ΥΤΣ 
και ΚΥΓΣ.
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Or. fr

Τροπολογία 186
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 20 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανάθεση Συμβάσεων

Or. en

Τροπολογία 187
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας·

20. Χαιρετίζει την τελευταία διαβούλευση 
για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της 
ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων με στόχο 
την εύρεση λύσεων τόσο για την πιο 
αποτελεσματική χρήση του δημόσιου 
χρήματος όσο και για την επίτευξη 
γενικότερων κοινωνικών στόχων, όπως η 
καινοτομία, η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η προαγωγή της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 188
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας·

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να προσαρμοστούν, 
έτσι ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις 
περί δημόσιας υπηρεσίας· τονίζει ότι η 
διαδικασία διαγωνισμών στον τομέα των 
κοινωνικών υπηρεσιών μπορεί να έχει 
αρνητική επίδραση στο επίπεδο και την 
ποιότητα της απασχόλησης, ενώ άλλες 
μορφές χρηματοδότησης μπορεί να 
επιτρέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
διαχείριση της ευελιξίας, την 
προσωποποίηση των υπηρεσιών και την 
καινοτομία, που είναι βασικές για την 
ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 189
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας·

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν, έτσι 
ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις περί 
δημόσιας υπηρεσίας· Θεωρεί ότι ο 
διάλογος είναι απαραίτητος από τη μία 
για να διασαφηνιστούν οι έννοιες, ιδίως 
όσον αφορά στην έννοια της εντολής, 
καθώς και η σχέση ανάμεσα στον 
απαραίτητο σεβασμό προς τους κανόνες 
περί δημοσίων συμβάσεων και τις ΚΥΓΣ, 
ειδικά σε σχέση με τις νέες προσεγγίσεις 
διαχείρισης όπως η αυτεπιστασία και η 
συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών 
και, από την άλλη, για να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια 
ποιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής 
προσφορών, διασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή ΜΜΕ και άλλων οργανισμών 
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επί ίσοις όροις·

Or. en

Τροπολογία 190
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας·

20. Τονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας· επιμένει ότι η τροποποίηση 
των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων 
πρέπει να παραμείνει ουδέτερη σε ότι 
αφορά την ιδιωτική έναντι της δημόσιας 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 345 
της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 191
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας·

20. τονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι·

Or. de
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Τροπολογία 192
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Tονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας·

20. Τονίζει ότι οι κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων πρέπει να απλοποιηθούν και 
να γίνουν πιο ευέλικτοι, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δημόσιας 
υπηρεσίας, ιδίως μέσω της μεθόδου των 
ηλεκτρονικών συμβάσεων, που έχει το 
πλεονέκτημα ότι μειώνει το κόστος χωρίς 
να μειώνει την ποιότητα των υπηρεσιών·

Or. pt

Τροπολογία 193
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 194
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 195
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

21. Καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί 
άλλους τρόπους για την παροχή ΚΥΓΣ,
όπως οι μέθοδοι της «αυτεπιστασίας» και 
της «παραχώρησης υπηρεσίας», και να 
δώσει την ίδια αξία σε όλες τις επιλογές 
για την ανάθεση και τη χρηματοδότηση 
των ΚΥΓΣ· ζητεί την επέκταση της 
έννοιας της «αυτεπιστασίας», ώστε να 
συμπεριλάβει και παρόχους υπηρεσιών
που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 
γενικού συμφέροντος·

Or. en



PE460.966v01-00 98/145 AM\861496EL.doc

EL

Τροπολογία 196
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως τις εναλλακτικές λύσεις στις 
δημόσιες συμβάσεις για την παροχή 
ΚΥΓΣ, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει την ίδια αξία σε 
όλες τις επιλογές για την ανάθεση και τη 
χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί την 
επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 197
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και να εισάγει την έννοια 
στο θετικό δίκαιο της ΕΕ, δίνοντας έτσι 
ρητώς την ίδια αξία σε όλες τις επιλογές 
για την ανάθεση και τη χρηματοδότηση 
των ΥΓΣ, συμπεριλαμβανομένων των 
ΚΥΓΣ· ζητεί την επέκταση της μεθόδου 
της «αυτεπιστασίας», ώστε να 
συμπεριλάβει και παρόχους υπηρεσιών 
που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 
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γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 198
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

21. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων και να δώσει ρητώς την ίδια αξία 
σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση και 
τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 199
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ·
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και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

Or. de

Τροπολογία 200
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αρχές της 
ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των 
διακρίσεων και της διαφάνειας· ζητεί την 
αναγνώριση ορθών πρακτικών των 
κρατών μελών που βασίζονται στο 
γεγονός ότι όλοι οι πάροχοι που πληρούν 
τους νομοθετικά προκαθορισμένους 
όρους επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, 
εάν λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων 
και της διαφάνειας που κατοχυρώνονται 
στο πρωτογενές δίκαιο·

Or. de

Τροπολογία 201
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος·

21. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως άλλους τρόπους για την επιλογή 
παρόχων, όπως οι μέθοδοι της 
«αυτεπιστασίας» και της «παραχώρησης 
υπηρεσίας», και να δώσει ρητώς την ίδια 
αξία σε όλες τις επιλογές για την ανάθεση 
και τη χρηματοδότηση των ΚΥΓΣ· ζητεί 
την επέκταση της μεθόδου της 
«αυτεπιστασίας», ώστε να συμπεριλάβει 
και παρόχους υπηρεσιών που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια γενικού 
συμφέροντος· ζητεί επίσης την
αναγνώριση ορθών πρακτικών των 
κρατών μελών που βασίζονται στο 
γεγονός ότι όλοι οι πάροχοι που πληρούν 
τους νομοθετικά προκαθορισμένους 
όρους επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, 
εάν λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων 
και της διαφάνειας που κατοχυρώνονται 
στο πρωτογενές δίκαιο·

Or. de

Τροπολογία 202
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μιας πρακτικής επιλογής σύναψης 
συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ, 
επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού 1370/2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η 
οποία θα προβλέπει ότι κάθε αρμόδια 
τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή να αναθέτει 

διαγράφεται
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τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε μια 
νομικά διάφορη οντότητα, επί της οποίας 
η αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο 
παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί των 
δικών της τμημάτων·

Or. en

Τροπολογία 203
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μια πρακτικής επιλογής σύναψης 
συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ, 
επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού 1370/2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η 
οποία θα προβλέπει ότι κάθε αρμόδια 
τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή να αναθέτει 
τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε μια 
νομικά διάφορη οντότητα, επί της οποίας 
η αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο 
παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί των 
δικών της τμημάτων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 204
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μιας πρακτικής επιλογής σύναψης 

22. στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μιας πρακτικής επιλογής σύναψης 
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συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ, 
επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού 1370/2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η 
οποία θα προβλέπει ότι κάθε αρμόδια 
τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή να αναθέτει 
τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε μια 
νομικά διάφορη οντότητα, επί της οποίας 
η αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο 
παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί των 
δικών της τμημάτων·

συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ, 
επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού 1370/2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές· ενώ 
η σύναψη συμβάσεων με «αυτεπιστασία» 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο κατ’ εξαίρεση 
και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση 
η παρεμπόδιση προκήρυξης διαφανών, 
δημόσιων διαγωνισμών·

Or. de

Τροπολογία 205
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μιας πρακτικής επιλογής σύναψης 
συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ,
επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού 1370/2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η 
οποία θα προβλέπει ότι κάθε αρμόδια 
τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή να αναθέτει τις 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε μια 
νομικά διάφορη οντότητα, επί της οποίας η 
αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο 
παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί των 
δικών της τμημάτων·

22. Στηρίζει την κατοχύρωση μιας 
πρακτικής επιλογής σύναψης συμβάσεων 
με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ, επί τη βάσει 
του προτύπου του αναθεωρημένου 
κανονισμού 1370/2007 για τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές, η οποία θα προβλέπει ότι κάθε 
αρμόδια τοπική αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή 
να αναθέτει τις συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας σε μια νομικά διάφορη 
οντότητα, επί της οποίας η αρμόδια τοπική 
αρχή θα ασκεί έλεγχο παρόμοιο με αυτόν 
που ασκεί επί των δικών της τμημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 206
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. Στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μιας πρακτικής επιλογής σύναψης 
συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΚΥΓΣ, 
επί τη βάσει του προτύπου του 
αναθεωρημένου κανονισμού 1370/2007 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η 
οποία θα προβλέπει ότι κάθε αρμόδια 
τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να 
παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή να αναθέτει τις 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας σε μια 
νομικά διάφορη οντότητα, επί της οποίας η 
αρμόδια τοπική αρχή θα ασκεί έλεγχο 
παρόμοιο με αυτόν που ασκεί επί των 
δικών της τμημάτων·

22. Στηρίζει τη ρυθμιστική κατοχύρωση 
μιας πρακτικής επιλογής σύναψης 
συμβάσεων με «αυτεπιστασία» για ΥΓΣ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΥΓΣ, επί τη 
βάσει του προτύπου του αναθεωρημένου 
κανονισμού 1370/2007 για τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές 
μεταφορές, η οποία θα προβλέπει ότι κάθε 
αρμόδια τοπική αρχή μπορεί να 
αποφασίσει να παρέχει υπηρεσίες η ίδια ή 
να αναθέτει τις συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας σε μια νομικά διάφορη 
οντότητα, επί της οποίας η αρμόδια τοπική 
αρχή θα ασκεί έλεγχο παρόμοιο με αυτόν 
που ασκεί επί των δικών της τμημάτων·

Or. en

Τροπολογία 207
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους 
επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

23. Πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία της 
επεξεργασίας των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους 
επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

Or. en
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Τροπολογία 208
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους 
επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

23. Πιστεύει ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε 
μια συνεχή «από κάτω προς τα πάνω»
διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης των 
κανόνων ανάθεσης συμβάσεων, έτσι ώστε
να αποφεύγονται διαφορές ανάμεσα στους 
κανόνες και τους επιτόπιους τρόπους 
οργάνωσης·

Or. pt

Τροπολογία 209
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους 
επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

23. πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τις 
απτές ανάγκες που υπαγορεύουν οι 
διαδικασίες στην πράξη·

Or. it

Τροπολογία 210
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. Πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους 
επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

23. Πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία αξιολόγησης
των κανόνων ανάθεσης συμβάσεων, έτσι 
ώστε να αποφεύγονται διαφορές ανάμεσα
στους κανόνες και τους επιτόπιους τρόπους 
οργάνωσης·

Or. en

Τροπολογία 211
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν σε μια συνεχή «από κάτω 
προς τα πάνω» διαδικασία ενδελεχούς 
εξέτασης των κανόνων ανάθεσης 
συμβάσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και τους 
επιτόπιους τρόπους οργάνωσης·

23. πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές και οι 
κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν 
σε μια συνεχή «από κάτω προς τα πάνω» 
διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης των 
κανόνων ανάθεσης συμβάσεων, έτσι ώστε 
να αποφεύγονται διαφορές ανάμεσα στους 
κανόνες και τους επιτόπιους τρόπους 
οργάνωσης·

Or. de

Τροπολογία 212
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 

διαγράφεται
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για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

Or. en

Τροπολογία 213
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 214
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

24. Συνηγορεί υπέρ της ενθάρρυνσης της 
ενσωμάτωσης ποιοτικών κριτηρίων στις 
προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, 
ιδίως στους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς τομείς και στο πλαίσιο 
του δίκαιου εμπορίου· ζητεί διαδικασία 
προβληματισμού ώστε να γίνουν τα 
κριτήρια αυτά υποχρεωτικά· ζητεί να 
ληφθεί υπόψη και να διατηρηθεί το 
συγκεκριμένο καθεστώς των μη 
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κερδοσκοπικών παρόχων· Τονίζει την 
έλλειψη σαφήνειας στον τομέα των 
κοινωνικά υπεύθυνων κοινωνικών 
συμβάσεων και εφιστά την προσοχή στις 
αλλαγές του νομικού πλαισίου που 
επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας και ο 
χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και αναμένει από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει τις σχετικές προβλέψεις 
καταλλήλως· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταργήσει τη μέθοδο της «πιο 
οικονομικής προσφοράς»· 

Or. en

Τροπολογία 215
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

24. ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», ειδικότερα η φράση 
«οικονομικά πλεονεκτικότερη» δεν 
συναπάγεται αυτόματα τη «χαμηλότερη 
τιμή»· τα εθνικά και τοπικά κοινωνικά και 
ποιοτικά κριτήρια για την παροχή των 
ΚΥΓΣ πρέπει να καταστούν υποχρεωτική 
απαίτηση στις ανατιθέμενες συμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
υπεργολαβίας·

Or. de

Τροπολογία 216
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

24. ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά κριτήρια, ιδίως όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις 
αποδοχές, την προστασία της υγείας και 
την ένταξη καθώς επίσης τα 
περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια για 
την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

Or. it

Τροπολογία 217
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

24. Ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια –
που πληρούν τα διεθνώς συμφωνημένα 
πρότυπα (π.χ. Σύμβαση της ΔΟΕ) - για 
την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

Or. en

Τροπολογία 218
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. Ζητεί τον ανακαθορισμό της έννοιας 
της «οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», έτσι ώστε τα εθνικά και 
τοπικά κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια 
για την παροχή των ΚΥΓΣ να καταστούν
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων υπεργολαβίας·

24. Ζητεί την επέκταση της έννοιας της 
«οικονομικά πλεονεκτικότερης 
προσφοράς», εφόσον τα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά κοινωνικά 
κριτήρια για την παροχή των ΚΥΓΣ είναι 
υποχρεωτική απαίτηση στις ανατιθέμενες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 219
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. Ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες 
που αποσκοπούν να επιφέρουν μια 
περισσότερο κοινωνική και 
περιβαλλοντική ατζέντα πολιτικής 
ενθαρρύνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δημοσιεύσει έναν οδηγό για τις 
δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 220
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 25 (νέος) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρωτοβουλία για την Προαγωγή της 
Μεταρρύθμισης
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Or. en

Τροπολογία 221
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. Τονίζει ότι τα προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει οι παροχείς ΚΥΓΣ χρειάζονται 
άμεσες λύσεις·

25. Τονίζει ότι τα προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει οι παροχείς ΚΥΓΣ χρειάζονται 
άμεσες λύσεις· θεωρεί ότι είναι 
ουσιαστική η προώθηση μιας 
πραγματιστικής προσέγγισης που θα 
επιτρέψει την αναγνώριση των 
πραγματικών προβλημάτων και των 
πιθανών λύσεων· Ζητεί από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να 
διεξάγει έρευνα σε βάθος για τη 
λειτουργία ενός τομέα ΚΥΓΣ, όπως οι 
υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, οι 
οποίες θα διαδραματίσουν μείζονα ρόλο 
καθώς η ΕΕ πρόκειται να αντιμετωπίσει 
σημαντικές δημογραφικές αλλαγές στο 
άμεσο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 222
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. Τονίζει ότι τα προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει οι παροχείς ΚΥΓΣ χρειάζονται 
άμεσες λύσεις·

25. Τονίζει ότι τα προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει οι παροχείς και οι δικαιούχοι
ΚΥΓΣ χρειάζονται άμεσες λύσεις·

Or. cs
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Τροπολογία 223
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. Αναγνωρίζει τη μεγάλη αξία της 
αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών προκειμένου να 
εμπνεύσει και να προάγει τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των ΚΥΓΣ σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και παροτρύνει την Επιτροπή 
να συνεχίσει ενεργά να πραγματοποιεί και 
να υποστηρίζει τέτοιες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 224
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων που να περιλαμβάνει τη 
νομοθετική προσαρμογή και διασάφηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
στηριχθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των ΚΥΓΣ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 225
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ·

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει διασάφηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να στηριχθούν 
τα ειδικά χαρακτηριστικά των μη 
κερδοσκοπικών ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 226
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ·

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να ερευνηθεί ένα 
υποχρεωτικό πλαίσιο για συγκεκριμένες 
κατηγορίες ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 227
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ·

26. ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ· απορρίπτει, 
ωστόσο, κάθε ευρωπαϊκή νομική 
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μεταβολή ή οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για 
ΚΥΓΣ·

Or. de

Τροπολογία 228
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ·

26. Ζητεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
που να περιλαμβάνει τη νομοθετική 
προσαρμογή και διασάφηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε να στηριχθούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ΚΥΓΣ, ιδίως σε 
σχέση με τις αρχές που περιλαμβάνονται 
στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 229
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. Επισημαίνει ότι μια ευρεία γκάμα 
κοινωνικών υπηρεσιών έχουν αποκλειστεί 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας που 
αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά· Ελπίζει ότι η Επιτροπή θα 
καταρτίσει σύντομα προϋπολογισμό 
σχετικά με τη μεταφορά αυτών των 
μέτρων αποκλεισμού·

Or. en
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Τροπολογία 230
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας συνέβαλε σημαντικά στην 
κατανόηση και το ρόλο των ΚΥΓΣ, δεν 
είναι όμως επαρκώς αντιπροσωπευτική ή 
διαφανής, ώστε να αποτελέσει την 
κινητήριο δύναμη για ένα 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα·

27. φρονεί ότι η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας συνέβαλε σημαντικά στην 
κατανόηση και το ρόλο των ΚΥΓΣ·

Or. de

Τροπολογία 231
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. φρονεί ότι η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας συνέβαλε σημαντικά στην 
κατανόηση και το ρόλο των ΚΥΓΣ, δεν 
είναι όμως επαρκώς αντιπροσωπευτική ή 
διαφανής, ώστε να αποτελέσει την 
κινητήριο δύναμη για ένα 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα·

27. φρονεί ότι η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας συνέβαλε σημαντικά στην 
κατανόηση και το ρόλο των ΚΥΓΣ, και ότι 
πρέπει να ενισχυθεί από την άποψη της 
αντιπροσωπευτικότητας και της 
διαφάνειας ώστε να μπορέσει να 
αποτελέσει αναγνωρισμένο εταίρο για ένα 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα·

Or. it

Τροπολογία 232
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, 
όπως και κάθε άλλης σχετικές πρότασης, 
προκειμένου να ξεκινήσει μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
και την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι 
έχουν αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να 
αξιολογηθεί πώς οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να επανακαθοριστούν ώστε να 
σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 233
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 

διαγράφεται
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πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, 
όπως και κάθε άλλης σχετικές πρότασης, 
προκειμένου να ξεκινήσει μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
και την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι 
έχουν αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να 
αξιολογηθεί πώς οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να επανακαθοριστούν ώστε να 
σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 234
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, 
όπως και κάθε άλλης σχετικές πρότασης, 
προκειμένου να ξεκινήσει μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως 

διαγράφεται
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των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
και την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι 
έχουν αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να 
αξιολογηθεί πώς οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να επανακαθοριστούν ώστε να 
σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

Or. de

Τροπολογία 235
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, 
όπως και κάθε άλλης σχετικές πρότασης, 
προκειμένου να ξεκινήσει μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
και την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι 
έχουν αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να 
αξιολογηθεί πώς οι κανόνες αυτοί θα 
πρέπει να επανακαθοριστούν ώστε να 
σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

διαγράφεται
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αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

Or. it

Τροπολογία 236
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, 
όπως και κάθε άλλης σχετικές πρότασης, 
προκειμένου να ξεκινήσει μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και 
την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι έχουν 
αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί 
πώς οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
επανακαθοριστούν ώστε να σέβονται και 
να στηρίζουν τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών στον καθορισμό και την 
παροχή των ΚΥΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη 
την υφιστάμενη αναθεώρηση των 
κανόνων από την Επιτροπή·

28. Ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει αν η δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου 
κοινωνικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας 
υπόψη διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
για να συλλέξει πληροφορίες από 
διάφορες πηγές μέσα στα κράτη μέλη, θα 
ήταν επαρκές εργαλείο και να προάγει τις 
ορθές πρακτικές σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και 
την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι έχουν 
αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί 
πώς οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
επανακαθοριστούν·

Or. en
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Τροπολογία 237
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης, προκειμένου να 
ξεκινήσει μια πλήρης αναθεώρηση όλων 
των κανόνων, ιδίως των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και την ανάθεση 
συμβάσεων, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο 
στις ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί πώς οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
επανακαθοριστούν ώστε να σέβονται και 
να στηρίζουν τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών στον καθορισμό και την 
παροχή των ΚΥΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη 
την υφιστάμενη αναθεώρηση των 
κανόνων από την Επιτροπή·

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης·

Or. en

Τροπολογία 238
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
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μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης, προκειμένου να 
ξεκινήσει μια πλήρης αναθεώρηση όλων 
των κανόνων, ιδίως των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και την ανάθεση 
συμβάσεων, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στις 
ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί πώς οι κανόνες 
αυτοί θα πρέπει να επανακαθοριστούν 
ώστε να σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, με 
ποικιλία στη σύνθεσή της και διαφανής, 
για να παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης, προκειμένου να 
ξεκινήσει την επεξεργασία των κανόνων 
που μπορούν να εξασφαλίσουν ΚΥΓΣ στο 
θετικό δίκαιο, καθώς και μια πλήρης 
αναθεώρηση όλων των κανόνων, ιδίως των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και 
την ανάθεση συμβάσεων, οι οποίοι έχουν 
αντίκτυπο στις ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί 
πώς οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να 
επανακαθοριστούν ώστε να σέβονται και 
να στηρίζουν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών στον καθορισμό και την παροχή των 
ΚΥΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη την 
υφιστάμενη αναθεώρηση των κανόνων από 
την Επιτροπή· η πρόσβαση σε ποιοτικές 
κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι 
βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και 
αντικείμενο συζήτησης στην 
προτεινόμενη ειδική ομάδα·

Or. en

Τροπολογία 239
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 

28. Προτείνει τη σύσταση μιας υψηλού 
επιπέδου και πολλών ενδιαφερομένων 
μερών ειδικής ομάδας – αρχικά με διετή 
θητεία – η οποία να είναι ανοικτή, 
ευέλικτη και διαφανής, για να 
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παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου 
Φόρουμ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης, προκειμένου να 
ξεκινήσει μια πλήρης αναθεώρηση όλων 
των κανόνων, ιδίως των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και την ανάθεση 
συμβάσεων, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στις 
ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί πώς οι κανόνες 
αυτοί θα πρέπει να επανακαθοριστούν 
ώστε να σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

παρακολουθεί την εφαρμογή των 
πολιτικών πρωτοβουλιών που 
προσδιορίζονται στην παρούσα έκθεση, 
καθώς και στις συστάσεις του 3ου Φόρουμ 
ΚΥΓΣ, στη δεύτερη διετή έκθεση της 
Επιτροπής και στις εκθέσεις της Επιτροπής 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως και κάθε 
άλλης σχετικές πρότασης, προκειμένου να 
ξεκινήσει μια πλήρης αναθεώρηση όλων 
των κανόνων, ιδίως των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και την ανάθεση 
συμβάσεων, οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στις 
ΚΥΓΣ, και να αξιολογηθεί πώς οι κανόνες 
αυτοί θα πρέπει να επανακαθοριστούν 
ώστε να σέβονται και να στηρίζουν τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών στον 
καθορισμό και την παροχή των ΚΥΓΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
αναθεώρηση των κανόνων από την 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, ένα 
πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 241
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, ένα 
πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 242
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, ένα 
πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 243
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, ένα 
πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

29. Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της 
διασάφησης των νομικών ασαφειών 
σχετικά με την εφαρμογή των ΚΥΓΣ και 
της διεξαγωγής μιας συνολικής μελέτης 
σχετικά με τη λειτουργικότητα των 
ΚΥΓΣ·

Or. en

Τροπολογία 244
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, ένα 
πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

29. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, 
αρκετά πιλοτικά συστήματα για την 
περίθαλψη των ηλικιωμένων, την έλλειψη 
στέγης, την φροντίδα των παιδιών και 
την αναπηρία, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 245
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πόρων για 
τις ΚΥΓΣ, ένα εθνικό μητρώο ΚΥΓΣ, ένα 
πιλοτικό σύστημα για την περίθαλψη των 
ηλικιωμένων, καθώς και προγράμματα 
δράσης βασιζόμενα στο Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας·

29. Θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εντολής 
της, η προτεινόμενη ειδική ομάδα θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει καινοτομίες 
όπως μια εθνική βάση δεδομένων για τις 
ΚΥΓΣ, ένα πιλοτικό σύστημα για την 
περίθαλψη των ηλικιωμένων, καθώς και 
προγράμματα δράσης βασιζόμενα στο 
Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο 
Ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 246
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29 α. Προτείνει την θέσπιση ενός 
Ευρωπαϊκού κέντρου πόρων για τις 
ΚΥΓΣ, που θα παίζει το ρόλο ενός 
τεχνικού σημείου αναφοράς ανάμεσα στα 
κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους 
αντιπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
και το ρόλο ενός μηχανισμού έγκαιρης 
προειδοποίησης για περιπτώσεις 
νομοθεσίας που θίγει τις ΚΥΓΣ, θα 
διατυπώνει γνώμες μόνη της ή μετά από 
απαίτηση του Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής των Περιφερειών, της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, θα χρηματοδοτεί 
ερευνητικό έργο και μελέτες στο τομέα 
και θα παίζει βασικό ρόλο στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
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κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 247
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί από ένα 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
για τις ΚΥΓΣ, το οποίο θα διοργανωθεί 
από την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων του 
Κοινοβουλίου, να συνεχίσει την 
πρωτοβουλία της έκθεσης Ferreira του 
2007 και να επανεξετάσει την πρόοδο για 
τη μεταρρύθμιση· ζητεί από την ειδική 
ομάδα να υποβάλει έκθεση προόδου προς 
το 4ο Φόρουμ, παρέχοντας στο Φόρουμ 
συνέχεια, κατεύθυνση και ουσία·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 248
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί από ένα 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
για τις ΚΥΓΣ, το οποίο θα διοργανωθεί 
από την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων του 
Κοινοβουλίου, να συνεχίσει την 
πρωτοβουλία της έκθεσης Ferreira του 
2007 και να επανεξετάσει την πρόοδο για 
τη μεταρρύθμιση· ζητεί από την ειδική 
ομάδα να υποβάλει έκθεση προόδου προς 

30. ζητεί από ένα 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
για τις ΚΥΓΣ, το οποίο θα διοργανωθεί 
από την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών του Κοινοβουλίου, να 
συνεχίσει την πρωτοβουλία της έκθεσης 
Ferreira του 2007 και να επανεξετάσει την 
πρόοδο για τη μεταρρύθμιση· ζητεί από 
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το 4ο Φόρουμ, παρέχοντας στο Φόρουμ 
συνέχεια, κατεύθυνση και ουσία·

την ειδική ομάδα να υποβάλει έκθεση 
προόδου προς το 4ο Φόρουμ, παρέχοντας 
στο Φόρουμ συνέχεια, κατεύθυνση και 
ουσία·

Or. de

Τροπολογία 249
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται 
οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 250
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται 
οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 251
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 

διαγράφεται
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Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται 
οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

Or. it

Τροπολογία 252
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται 
οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

31. Προτείνει η ειδική ομάδα να 
περιλαμβάνει εκπροσώπους της ΓΔ 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 
Υποθέσεων, της ΓΔ Ανταγωνισμού, της
ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, της ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της ΓΔ Περιβάλλοντος και 
της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής των Περιφερειών, του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοινωνικών 
Υποθέσεων, των τοπικών αρχών, των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τους 
χρήστες των ΚΥΓΣ και άλλους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 253



PE460.966v01-00 130/145 AM\861496EL.doc

EL

Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
συμπροεδρεύεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή· ότι 
στα μέλη της πρέπει να περιλαμβάνονται η 
ΓΔ Κοινωνικών Υποθέσεων, η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 254
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος, η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών και η ΓΔ Κοινωνίας της 
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Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

Πληροφορίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

Or. cs

Τροπολογία 255
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τον Επίτροπο της ΓΔ 
Κοινωνικών Υποθέσεων· ότι στα μέλη της 
πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

Or. en
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Τροπολογία 256
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. Θεωρεί ότι η ειδική ομάδα πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

31. Θεωρεί ότι το παρατηρητήριο 
κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να 
προεδρεύεται από τη ΓΔ Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Επιτροπής· ότι στα μέλη 
της πρέπει να περιλαμβάνονται η ΓΔ 
Ανταγωνισμού, η ΓΔ Ενιαίας Αγοράς, η 
ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Υγείας και 
Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υποθέσεων, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· ότι, λόγω της 
δημοκρατικής τους εντολής, τόσο το 
Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των 
Περιφερειών πρέπει να έχουν κεντρικό 
ρόλο· και ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι 
επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι του 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 
ενώσεων, καθώς και οι τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 257
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος πριν από την παράγραφο 32 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο 
Ποιότητας

Or. en
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Τροπολογία 258
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό 
Πλαίσιο Ποιότητας, εμμένει όμως ότι η 
εφαρμογή των αρχών πρέπει να 
παρακολουθείται χρησιμοποιώντας τα 
προτεινόμενα ποιοτικά κριτήρια και ότι
τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία·

32. χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό 
Πλαίσιο Ποιότητας, εμμένει όμως ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία·

Or. de

Τροπολογία 259
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό 
Πλαίσιο Ποιότητας, εμμένει όμως ότι η 
εφαρμογή των αρχών πρέπει να 
παρακολουθείται χρησιμοποιώντας τα 
προτεινόμενα ποιοτικά κριτήρια και ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία·

32. χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό 
Πλαίσιο Ποιότητας, εμμένει όμως ότι η 
εφαρμογή των αρχών πρέπει να 
μεταφέρεται χρησιμοποιώντας τα 
προτεινόμενα ποιοτικά κριτήρια και ότι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία·

Or. de

Τροπολογία 260
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 α. Χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Κύριες 
Πρωτοβουλίες που επισυνάπτονται στην 
ανακοίνωση περί μιας Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας κατά της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού, προτείνει τη 
δημιουργία, σε επίπεδο τομέα, του 
Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου 
Ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνει τον τομέα της 
μακρόχρονης φροντίδας και της έλλειψης 
στέγης·

Or. en

Τροπολογία 261
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 α. Υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού εθελοντικού πλαισίου 
ποιότητας για τις ΚΥΓΣ το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για 
την ανάπτυξη πλαισίων ποιότητας για 
συγκεκριμένους τομείς για την 
αντιμετώπιση των αναγκών διαφόρων 
τύπων κοινωνικών υπηρεσιών (έκτακτης 
ανάγκης, οικιακών, φροντίδας παιδιών, 
αναπηρίας, κοινωνική στέγη, κλπ.).

Or. en
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Τροπολογία 262
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα 
διαπίστευσης και παρακολούθησης, ζητεί 
δε όπως η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας 
αξιολογείται σε σχέση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το 
Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 263
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. Καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα 
διαπίστευσης και παρακολούθησης, ζητεί 
δε όπως η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας 
αξιολογείται σε σχέση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το 
Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ·

33. Καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα 
παρακολούθησης, ζητεί δε όπως η 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας αξιολογείται σε 
σχέση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το Πρωτόκολλο 26 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. Καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα 
διαπίστευσης και παρακολούθησης, ζητεί 
δε όπως η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας 
αξιολογείται σε σχέση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το 
Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ·

33. Καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα 
εμπιστοσύνης και παρακολούθησης, ζητεί 
δε όπως η λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας 
αξιολογείται σε σχέση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το 
Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 265
Proinsias De Rossa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. Καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ποιοτικά συστήματα 
διαπίστευσης και παρακολούθησης, ζητεί 
δε όπως η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εθελοντικού Πλαισίου Ποιότητας 
αξιολογείται σε σχέση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το 
Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ·

33. Καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Εθελοντικό Πλαίσιο Ποιότητας για να 
εκπονήσουν ή να βελτιώσουν ποιοτικά 
συστήματα διαπίστευσης και 
παρακολούθησης, ζητεί δε όπως η 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας αξιολογείται σε 
σχέση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το Πρωτόκολλο 26 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 266
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33 α. Ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία απασχόλησης 
και το δυναμικό ανάπτυξης του τομέα 
των κοινωνικών υπηρεσιών, των 
υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης επενδύοντας στη 
συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού 
και τη δημιουργία ενός ελκυστικού 
περιβάλλοντος για εθελοντές, καθώς το 
εξειδικευμένο προσωπικό και οι 
εθελοντές είναι απαραίτητα για την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 267
Françoise Castex

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33 α. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διασαφηνίσει τη σχέση μεταξύ του 
πλαισίου ποιότητας που περιγράφεται στο 
πρόγραμμα Προμηθέας και στο 
Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο 
Ποιότητας για την αποφυγή 
οποιασδήποτε επανάληψης·

Or. en
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Τροπολογία 268
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

34. τονίζει ότι ο πλήρης σεβασμός των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, η 
ανάπτυξη των συλλογικών συμβάσεων 
και του κοινωνικού διαλόγου, οι 
αξιοπρεπείς, σταθερές συνθήκες εργασίας 
και αμοιβής και η συνεχιζόμενη και
ποιοτική κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την 
ύπαρξη ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. 
Κρίνει αναγκαίο να καταπολεμηθούν τα 
φαινόμενα της αδήλωτης και παράνομης 
εργασίας, κυρίως στον κλάδο της 
φροντίδας. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
εθελοντική εργασία συνιστά μεν πολύτιμο 
πόρο αλλά δεν πρέπει να υποκαθιστά την 
επαρκή και αναγκαία παρουσία 
καταρτισμένων επαγγελματιών στον 
τομέα των ΚΥΓΣ· 

Or. it

Τροπολογία 269
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση για τους κοινωνικούς 
λειτουργούς είναι ουσιώδεις για την 
ύπαρξη ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. pl
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Τροπολογία 270
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
και ποιοτικές συνθήκες εργασίας και η 
κατάρτιση των εργαζομένων όλων των 
ηλικιών είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 271
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση, η συμμετοχή των χρηστών και 
η ενδυνάμωσή τους είναι ουσιώδεις για 
την ύπαρξη ποιοτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 272
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 

34. τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές
και εξασφαλισμένες μέσω συμβατικών ή 
κατώτατων μισθών συνθήκες εργασίας 
και η ποιοτική κατάρτιση είναι ουσιώδεις 
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ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών· για την ύπαρξη ποιοτικών κοινωνικών 
υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 273
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών·

34. Τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, σταθερές 
συνθήκες εργασίας και η ποιοτική 
κατάρτιση είναι ουσιώδεις για την ύπαρξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη 
πρόσληψης ειδικών υψηλού επιπέδου·

Or. en

Τροπολογία 274
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34 α. Ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία απασχόλησης 
και το δυναμικό ανάπτυξης του τομέα 
των κοινωνικών υπηρεσιών, των 
υπηρεσιών υγείας και των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης προσφέροντας αξιοπρεπείς 
εργασιακές συνθήκες στους μετανάστες 
και τους πολίτες της ΕΕ και πρόσβαση 
στα εκτενή συστήματα κοινωνικής 
προστασίας·

Or. en



AM\861496EL.doc 141/145 PE460.966v01-00

EL

Τροπολογία 275
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34 α. Επισημαίνει τη σημασία των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι κοινωνικοί 
λειτουργοί και τονίζει την ανάγκη να 
αναλύουν τα υποστηριζόμενα 
περιβάλλοντα σε τακτική βάση·

Or. pl

Τροπολογία 276
Tadeusz Cymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34 β. Θεωρεί ότι, μεταξύ των έργων που 
εκτελούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
αύξηση των κινήτρων για την ανάληψη 
δουλειάς, εκπαίδευσης ή οικονομικής 
δραστηριότητας με στόχο την 
ανεξαρτησία και την αυτάρκεια·

Or. pl

Τροπολογία 277
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. Θεωρεί ότι πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν οι αρχές του 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου 
Ποιότητας, προκειμένου να καθοριστούν 
υποχρεωτικά ποιοτικά κριτήρια, τα οποία 
θα εφαρμοστούν στους αναθεωρημένους 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 278
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας, προκειμένου να 
καθοριστούν υποχρεωτικά ποιοτικά 
κριτήρια, τα οποία θα εφαρμοστούν στους 
αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων·

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας, προκειμένου να 
καθοριστούν προαιρετικά ποιοτικά 
κριτήρια, τα οποία θα εφαρμοστούν στους 
αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 279
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας, προκειμένου να 
καθοριστούν υποχρεωτικά ποιοτικά 
κριτήρια, τα οποία θα εφαρμοστούν στους 
αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων·

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας, προκειμένου να 
καθοριστούν ποιοτικά κριτήρια, τα οποία 
θα εφαρμοστούν στους αναθεωρημένους 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων·

Or. it
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Τροπολογία 280
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. Θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας, προκειμένου να 
καθοριστούν υποχρεωτικά ποιοτικά 
κριτήρια, τα οποία θα εφαρμοστούν στους 
αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων·

35. Θεωρεί ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι αρχές του 
Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου 
Ποιότητας, προκειμένου να καθοριστούν 
υποχρεωτικά ποιοτικά κριτήρια, τα οποία 
θα εφαρμοστούν στους αναθεωρημένους 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 281
Thomas Händel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας, προκειμένου να 
καθοριστούν υποχρεωτικά ποιοτικά 
κριτήρια, τα οποία θα εφαρμοστούν στους 
αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων·

35. θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
οι αρχές του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού 
Πλαισίου Ποιότητας και η αμοιβή 
σύμφωνα με τις συνήθεις σε κάθε περιοχή 
συλλογικές συμβάσεις («τήρηση 
συλλογικής σύμβασης»), προκειμένου να 
καθοριστούν υποχρεωτικά ποιοτικά 
κριτήρια, τα οποία θα εφαρμοστούν στους 
αναθεωρημένους κανόνες περί δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. de
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Τροπολογία 282
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. Προτείνει να διορθωθεί, στο 
Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο 
Ποιότητας, η έλλειψη αναφοράς στη 
χρηματοδότηση και στο καθεστώς του 
παρόχου υπηρεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 283
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. προτείνει να διορθωθεί, στο 
Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο 
Ποιότητας, η έλλειψη αναφοράς στη 
χρηματοδότηση και στο καθεστώς του 
παρόχου υπηρεσίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. Προτείνει να διορθωθεί, στο 
Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Πλαίσιο 
Ποιότητας, η έλλειψη αναφοράς στη 
χρηματοδότηση και στο καθεστώς του 

36. Προτείνει την περαιτέρω βελτίωση 
του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Πλαισίου 
Ποιότητας·
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παρόχου υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 285
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και των υποψηφίων προς 
ένταξη χωρών και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών·

37. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και των υποψηφίων προς 
ένταξη χωρών, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

Or. en


