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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης 
Δεκεμβρίου 2010 «Πολιτικές 
απασχόλησης για μια ανταγωνιστική, 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
αποτελεσματική ως προς τους πόρους και 
πράσινη οικονομία»,

Or. en

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης(CEDEFOP "Δεξιότητες για 
τις Πράσινες Θέσεις Εργασίας", 2010,

Or. en

Τροπολογία 3
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της …. 
Ιουλίου 2011 σχετικά με την προώθηση 
της κινητικότητας των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση[1], 
[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2011)XXXX.

Or. en

Τροπολογία 4
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την  ανακοίνωση της 
Bruges για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στην επαγγελματική 
κατάρτιση και εκπαίδευση για την 
περίοδο 2011-2020 η οποία εγκρίθηκε 
στις 7 Δεκεμβρίου 2010[1],
[1] Δελτίο Τύπου της Επιτροπής 
IP/10/1673.

Or. en

Τροπολογία 5
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop, 
το Μάιο του 2009, με θέμα «Δεξιότητες 
για το μέλλον της Ευρώπης: πρόβλεψη 
των αναγκών για επαγγελματικές 
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δεξιότητες», 

Or. de

Τροπολογία 6
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής "Πρόοδος προς την 
κατεύθυνση των κοινών ευρωπαϊκών 
στόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης" 
(SEC(2011)0526),

Or. en

Τροπολογία 7
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία,

Or. bg

Τροπολογία 8
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρόχων 
Υπηρεσιών για Ανθρώπους με Αναπηρία 
(EASPD), σύμφωνα με την οποία με την 
αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη 
γίνεται όλο και δυσκολότερο για τους 
άτομα με αναπηρία να βρουν και να 
διατηρήσουν θέσεις απασχόλησης, και 
ότι σε πολλά κράτη το επίπεδο ανεργίας 
μεταξύ των ατόμων με αναπηρία είναι 
υψηλότερο από ό,τι στα άτομα χωρίς 
αναπηρία, 

Or. bg

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες, και τη θέση της σε ισχύ στην 
Ένωση στις 21.01.2011, σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 26ης 
Νοεμβρίου 2010 για τη σύναψη εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
(2009/48/EC),
[1] OJ L 23, 27.1.2010, p. 35

Or. en

Τροπολογία 10
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με 
τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(CΟΜ(2010)0491),

Or. en

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για
την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 
2011-2020[1], 
[1] Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ισότητας των 
Φύλων για την περίοδο 2011-2020, 3073η

Συνεδρίαση του Συμβουλίου για την 
απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, την 
υγεία και θέματα που απασχολούν τους 
καταναλωτές, Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 
2011

Or. en

Τροπολογία 12
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για 
την ενεργητική ένταξη των 
αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας 
ατόμων (COM(2008)0639),

Or. en

Τροπολογία 13
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για 
την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 
2011-2020,

Or. en

Τροπολογία 14
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
λήψης αποφάσεως οφείλουν να 
προστατεύουν τους πολίτες έναντι των 
κινδύνων της ανεργίας, εξασφαλίζοντας 
ότι το εργατικό δυναμικό έχει τις 
κατάλληλες δεξιότητες για να 
μεγιστοποιήσει την απασχολησιμότητά 
του,
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Or. en

Τροπολογία 15
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί στις νέες τεχνολογίες 
και οι αλλαγές στη δομή των ευρωπαϊκών 
οικονομιών έχουν καταστήσει 
απαραίτητη την αναβάθμιση και τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων 
κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 
βίου,

Or. en

Τροπολογία 16
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
σήμερα πλήττει 23,1 εκατομμύρια άτομα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των 
νέων ανέρχεται στο 20,4% και η 
μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη επίτευξη 
των στόχων που ετέθησαν από την 
Στρατηγική της Λισαβόνας και η 
συνολική οικονομική κρίση οδήγησαν την
ανεργία στην Ευρώπη σε ανησυχητικά 
επίπεδα: σήμερα η ανεργία πλήττει
περίπου 23,1 εκατομμύρια άτομα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των 
νέων ανέρχεται στο 20,4% και η 
μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται, με ολοένα και σοβαρότερες 
κοινωνικές συνέπειες,

Or. it
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Τροπολογία 17
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
σήμερα πλήττει 23,1 εκατομμύρια άτομα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των 
νέων ανέρχεται στο 20,4% και η 
μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανέρχεται σήμερα στο 9,5%, όπερ 
αντιστοιχεί σε 22.828 εκατομμύρια 
άτομα, εκ των οποίων το 19,4% είναι 
μακροχρόνια άνεργοι, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 
20,4% ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη 
φτάνει το 40%

Or. pt

Τροπολογία 18
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
σήμερα πλήττει 23,1 εκατομμύρια άτομα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των 
νέων ανέρχεται στο 20,4% και η 
μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ των 
27 η ανεργία σήμερα πλήττει 23,1 
εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των 
νέων ανέρχεται στο 20,4% και η 
μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται,

Or. en

Τροπολογία 19
Rolandas Paksas
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
έχουν απωλέσει περισσότερες από 3.5 
εκατ. θέσεις απασχόλησης συνεπεία της 
οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ΜΜΕ είναι ένας από τους 
παράγοντες που οδηγούν περισσότερο 
στην οικονομική ανάπτυξη, στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
στην προώθηση της συνοχής,

Or. lt

Τροπολογία 20
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, 
επιτυγχάνοντας έως το 2020 τον στόχο 
του ποσοστού απασχόλησης 75 % και τον 
στόχο της πλήρους απασχόλησης,

Or. lt

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
ύφεση του 2008 έθιξε τόσο τη ζήτηση 
δεξιοτήτων όσο και την προσφορά στον 
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τομέα της απασχόλησης, αυξάνοντας 
δραματικά την ανασφάλεια όσον αφορά 
τις προοπτικές εργασίας και ενισχύοντας 
την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των 
ατόμων σχετικά με τις προοπτικές 
απασχόλησης στην αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 22
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 23
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εφαρμόζονται σε ορισμένα 
κράτη μέλη συμπίπτουν και, εν μέρει είναι 
υπεύθυνα για τη σημαντική αύξηση της 
ανεργίας,

Or. en
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Τροπολογία 24
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των 
υπηρεσιών, όπου μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, η 
ασφάλεια, ο καθαρισμός, η σίτιση και η 
μέριμνα, αναμένεται να αυξηθούν οι 
θέσεις εργασίας από τώρα έως το 2020 και 
ότι ενδέχεται να είναι ο τομέας με την 
ταχύτερη ανάπτυξη,

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των 
υπηρεσιών, ο οποίος συχνά 
χαρακτηρίζεται από χαμηλής ποιότητας 
θέσεις εργασίας και υψηλό ποσοστό 
γυναικείας εργασίας, αναμένεται να 
αυξηθούν οι θέσεις εργασίας από τώρα έως 
το 2020 και ότι ενδέχεται να είναι ο τομέας 
με την ταχύτερη ανάπτυξη· λαμβάνονας 
υπόψη ότι η εργασία στον τομέα των 
υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
εναλλαγή προσώπων τόσο όσον αφορά τις 
θέσεις εργασίας όσο και το προσωπικό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας θα 
πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερες 
συνθήκες εργασίας ούτως ώστε οι 
εργαζόμενοι και οι εργοδότες να 
επωφεληθούν από μια περαιτέρω 
ανάπτυξη και διατήρηση των θέσεων 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 25
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των 
υπηρεσιών, όπου μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, η ασφάλεια, 
ο καθαρισμός, η σίτιση και η μέριμνα, 
αναμένεται να αυξηθούν οι θέσεις 
εργασίας από τώρα έως το 2020 και ότι 
ενδέχεται να είναι ο τομέας με την 
ταχύτερη ανάπτυξη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των 
υπηρεσιών, όπου μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, η ασφάλεια, 
ο καθαρισμός, η σίτιση, η μέριμνα και οι 
προσωπικές υπηρεσίες, αναμένεται να 
αυξηθούν οι θέσεις εργασίας από τώρα έως 
το 2020 και ότι ενδέχεται να είναι ο τομέας 
με την ταχύτερη ανάπτυξη,
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Or. de

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέα των 
επιχειρήσεων και άλλοι τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού 
και χρηματοπιστωτικού τομέα, 
αναμένεται να σημειώσουν βραδύτερο το 
ρυθμό ανάπτυξης θέσεων εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 27
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
γεωργικών προϊόντων και ειδών 
διατροφής κερδίζει εκ νέου παγκόσμια 
σημασία απαιτώντας διαφορετικές και 
υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες αλλά 
μειώνοντας τις θέσεις εργασίας χαμηλής 
ειδίκευσης,

Or. en

Τροπολογία 28
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης και η μετάβαση σε 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, προστασίας του περιβάλλοντος 
και ανάπτυξης νέων πράσινων 
τεχνολογιών θα απαιτήσει την 
διαθεσιμότητα των κατάλληλων 
δεξιοτήτων, 

Or. en

Τροπολογία 29
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
μεταβαλλόμενα πρότυπα απασχόλησης 
στους τομείς απασχόλησης είναι φυσικό 
να επηρεάζουν τα πρότυπα απασχόλησης 
για τα επαγγέλματα καθώς και το 
απαιτούμενο επίπεδο προσόντων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές 
αλλαγές και τα νέα πρότυπα οργάνωσης 
εργασίας επηρεάζουν τα πρότυπα 
απασχόλησης όσον αφορά τις ανάγκες σε 
δεξιότητες σε επίπεδο επαγγελμάτων και 
προσόντων,

Or. en

Τροπολογία 30
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρόνια 
υψηλά ποσοστά ανεργίας 
αντιπροσωπεύουν μια απαράδεκτη 
απώλεια ανθρώπινου δυναμικο, το οποίο 
αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα 
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της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 31
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες 
ζητούν διαρκώς περισσότερο 
δημιουργικές,  διαδραστικές, 
επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και 
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στον 
τόπο εργασίας, ενώ οι θέσεις 
απασχόλησης χαμηλής ειδίκευσης ή οι 
εργαζόμενοι που απασχολούνται σε 
συνηθισμένες εργασίες κινδυνεύουν 
περισσότερο να χάσουν τη θέση τους,

Or. en

Τροπολογία 32
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν 
να χάσουν την εργασία τους,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι
χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους,
εάν δεν αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάλληλης στρατηγικής δια βίου 
εκπαίδευσης επαγγελματικής και 
τεχνικής αναβάθμισης που θα τους 
επέτρεπε να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της αγοράς,

Or. it



AM\869131EL.doc 17/194 PE467.007v01-00

EL

Τροπολογία 33
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν 
να χάσουν την εργασία τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
από ευπαθείς ομάδες (π.χ. χαμηλής 
ειδίκευσης, νεότεροι ή πιο ηλικιωμένοι, 
άτομα με αναπηρία, καθώς και
εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες 
μειονοτήτων ή μεταναστών) κινδυνεύουν 
περισσότερο να χάσουν την εργασία τους
και να έχουν σοβαρά προβλήματα στην 
εξεύρεση νέας θέσης εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 34
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν 
να χάσουν την εργασία τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι
χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους
και, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι θέσεις 
εργασίας χαρακτηρίζονται από υψηλό 
ποσοστό προσωρινότητας και 
αβεβαιότητας,

Or. es

Τροπολογία 35
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν 
να χάσουν την εργασία τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι 
προπτυχιακής εκπαίδευσης κινδυνεύουν 
περισσότερο να χάσουν την εργασία τους
και, συγχρόνως, πολλοί νέοι επιλέγουν να 
παραμείνουν για πολύ μεγαλύτερο 
διάστημα στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση ως αποτέλεσμα της ύφεσης,

Or. en

Τροπολογία 36
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν 
να χάσουν την εργασία τους,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι 
χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή με 
αναπηρίες κινδυνεύουν να χάσουν την 
εργασία τους,

Or. hu

Τροπολογία 37
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν 
να χάσουν την εργασία τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαζόμενοι με
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων κινδυνεύουν περισσότερο να 
χάσουν την εργασία τους,

Or. en
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Τροπολογία 38
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια σε 
συνθήκες εργασίας παραμένει σταθερή 
και ότι οι φτωχοί εργαζόμενοι αυξάνονται 
εξ αιτίας της επιδείνωσης των συνθηκών 
εργασίας και των χαμηλών μισθών,

Or. en

Τροπολογία 39
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών και τις 
προσωπικές αντιλήψεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης, οι ίσες ευκαιρίες και η 
πρόσβαση σε αυτές για όλους, οι 
σταθερές δημόσιες επενδύσεις καθώς και 
η καλύτερη διάθρωση των ατομικών 
αναγκών και των αναγκών της αγοράς
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 40
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών και τις προσωπικές 
αντιλήψεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών και τις προσωπικές 
αντιλήψεις καθώς και ένα περιβάλλον 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν 
προβάλλει φραγμούς ως προς τις 
σωματικές ικανότητες ή τις ικανότητες 
στις ΤΠΕ·

Or. hu

Τροπολογία 41
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών και τις προσωπικές 
αντιλήψεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών, τις προσωπικές 
αντιλήψεις και τη διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών προνοίας, ιδιαίτερα παιδικής 
μέριμνας και φροντίδας για τα 
εξαρτώμενα άτομα,

Or. en

Τροπολογία 42
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών και τις προσωπικές 
αντιλήψεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
κατάρτισης και της ανώτατης εκπαίδευσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως για παράδειγμα την κατάσταση και 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών και τις προσωπικές 
αντιλήψεις,

Or. en

Τροπολογία 43
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί να βελτιώσει τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, να έχει μειώσει ώς το 2020 
το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου κάτω του 10 %  και να αυξήσει 
τα ποσοστά φοίτησης στην τριτοβάθμια ή 
ισότιμη εκπαίδευση στο  40 % 
τουλάχιστον,

Or. lt

Τροπολογία 44
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσφορά και η ζήτηση για τη δια βίου 
μάθηση πρέπει να αυξηθεί ώστε να 
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ανταποκριθεί στις ανάγκες για νέες 
δεξιότητες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
επαγγελματικής κατάρτισης και τα 
συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
εξαρτώνται από την ύπαρξη υπεύθυνων 
και ποιοτικών παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τη διαθεσιμότητα υψηλής 
ποιότητας διδασκάλων και 
εκπαιδευτικών, τις σταθερές δημόσιες 
επενδύσεις και την αύξηση των ιδιωτικών 
εισφορών, καθώς και την καλύτερη 
διάρθρωση των ατομικών αναγκών και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 45
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
όπου απαιτούνται υψηλότερα προσόντα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
όπου απαιτούνται υψηλότερα προσόντα
και θα χρειαστούν επιπλέον νέα βιώσιμα 
επαγγελματικά προσόντα για όλους τους 
τομείς δεξιοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 46
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
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όπου απαιτούνται υψηλότερα προσόντα, όπου απαιτούνται υψηλότερα προσόντα
και 50% των θέσεων απασχόλησης το 
2020 θα απαιτούν ακόμα ενδιάμεσα 
επίπεδα επαγγελματικών δεξιοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 47
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
όπου απαιτούνται υψηλότερα προσόντα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να 
αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
όπου απαιτούνται υψηλότερα τεχνικά και 
επιστημονικά προσόντα,

Or. it

Τροπολογία 48
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων, 
ιδιαίτερα στα κράτη μέλη των οποίων ο 
πληθυσμός φθίνει με ταχύ ρυθμό και 
όπου η διαροή εγκεφάλων και η έξοδος 
ειδικών έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο,

Or. lt
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Τροπολογία 49
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει συνέπειες στο μελλοντικό 
μέγεθος και τη σύνθεση του εργαζόμενου 
πληθυσμού στα κράτη μέλη και έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην προσφορά και 
ζήτηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες των 
εργαζομένων μεταναστευτικής 
προέλευσης και των διακινούμενων 
εργαζομένων ούτε αναγνωρίζονται 
επαρκώς ούτε χρησιμοποιούνται πλήρως 
στον εργασιακό χώρο, διότι 
τοποθετούνται υπερβολικά συχνά σε 
θέσεις κατώτερες των ικανοτήτων τους,  

Or. de

Τροπολογία 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και εκτιμώντας ως εκ τούτου 
ότι οι πολιτικές ένταξης  που ευνοούν την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
απασχόληση για τους μετανάστες θα 



AM\869131EL.doc 25/194 PE467.007v01-00

EL

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην προσφορά 
και ζήτηση δεξιοτήτων καθώς και στην 
προώθηση της απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. es

Τροπολογία 51
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές τάσεις στην ΕΕ, η
κινητικότητα και η μετανάστευση εντός
της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες, θα έχει 
ολοένα και μεγαλύτερες συνέπειες στο 
μελλοντικό μέγεθος και τη σύνθεση του 
εργαζόμενου πληθυσμού στα κράτη μέλη 
και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 52
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μεταναστευτικά φαινόμενα θα 
επηρεάσουν ολοένα και περισσότερο το
μελλοντικό μέγεθος και τη σύνθεση του 
εργαζόμενου πληθυσμού στα κράτη μέλη, 
δημιουργώντας ισχυρό ανταγωνισμό 
μεταξύ των ολιγότερο ειδικευμένων 
εργαζομένων με κρίσιμες επιπτώσεις στη 
δυναμική της προσφοράς και ζήτησης
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στην εσωτερική αγορά,

Or. it

Τροπολογία 53
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες στο μελλοντικό μέγεθος και τη 
σύνθεση του εργαζόμενου πληθυσμού στα 
κράτη μέλη και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση εντός, εκτός και προς την 
ΕΕ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερες 
συνέπειες, από πολλές απόψεις, στο 
μελλοντικό μέγεθος και τη σύνθεση του 
εργαζόμενου πληθυσμού στα κράτη μέλη 
και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 54
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακινούμενοι και μεταναστεύοντες 
εργαζόμενοι συνεχίζουν να αποτελούν 
αντικείμενα διακρίσεων και συχνά 
εκμετάλλευσης εξ αιτίας της έλλειψης 
γνώσεων σχετικά με την εργασία τους και 
τα κοινωνικά τους δικαιώματα, την 
έλλειψη συμμετοχής τους στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και την 
έλλειψη αποτελεσματικών πολιτικών για 
την ενσωμάτωσή τους,

Or. en
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Τροπολογία 55
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία βιώσιμη
οικονομία δύναται να αυξήσει των αριθμό 
αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να 
συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία καινοτόμος 
και δυναμική οικονομία δύναται να 
αυξήσει των αριθμό αξιοπρεπών θέσεων 
απασχόλησης και να συμβάλει στην 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Or. en

Τροπολογία 56
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία βιώσιμη 
οικονομία δύναται να αυξήσει των αριθμό 
αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να 
συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία βιώσιμη 
οικονομία δύναται να αυξήσει των αριθμό 
αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να 
συμβάλει στην ανάκαμψη των οικονομιών
της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 57
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία βιώσιμη
οικονομία δύναται να αυξήσει των αριθμό 
αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη δύναται να αυξήσει 
των αριθμό αξιοπρεπών θέσεων 
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συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας,

απασχόλησης και να συμβάλει στην 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Or. en

Τροπολογία 58
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας έχουν αρνητικές συνέπειες στις 
δημόσιες επενδύσεις, περιορίζοντας το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης στα κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να επενδύει λιγότερο στην 
έρευνα και την εκπαίδευση συγκριτικά με 
τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους και 
ανταγωνιστές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι σημαντικές επενδύσεις είναι 
απαραίτητες στην οικονομία της 
τεχνογνωσίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να επενδύει λιγότερο 
συγκριτικά με τους διεθνείς οικονομικούς 
εταίρους και ανταγωνιστές της στην 
έρευνα, την καινοτομία  και την 
εκπαίδευση, που αποτελούν τους 
θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης και της 
βελτίωσης των συνθηκών ζωής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές 
επενδύσεις είναι απαραίτητες στην 
οικονομία της τεχνογνωσίας,

Or. en
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Τροπολογία 60
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να επενδύει λιγότερο στην 
έρευνα και την εκπαίδευση συγκριτικά με 
τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους και 
ανταγωνιστές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι σημαντικές επενδύσεις είναι 
απαραίτητες στην οικονομία της 
τεχνογνωσίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να επενδύει λιγότερο στην 
έρευνα και την εκπαίδευση συγκριτικά με 
τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους και 
ανταγωνιστές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι σημαντικές επενδύσεις είναι 
απαραίτητες στην οικονομία της 
τεχνογνωσίας, την τεχνική εκπαίδευση και 
την αναβάθμιση της επαγγελματικής 
κατάρτισης,

Or. it

Τροπολογία 61
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με την ανακοίνωσή της για τις 
νέες δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας 
έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί το 
δυναμικό μιας νέας βιώσιμης οικονομίας 
και την ιδιαίτερη ανάγκη ανάπτυξης 
πράσινων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν 
στους εργαζομένους να επωφεληθούν από 
αυτό το δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν 
επανειλλημένως τονίσει τις ευκαιρίες μιας 
μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη 
οικονομία στον τομέα της απασχόλησης 
στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη όιτι η 
πρόσφατη μελέτη του CEDEFOP παρέχει 
σαφή επιχειρήματα υπέρ της σημασίας 
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και της ανάγκης για νέες δεξιότητες σε 
πράσινες θέσεις εργασίας στη μελλοντική 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 62
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
λόγω φύλου παραμένουν ακόμη στις 
αγορές εργασίας της ΕΕ,  
συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς 
στους μισθούς, της διαφοράς στα 
ποσοστά μερικής απασχόλησης έναντι 
της πλήρους απασχόλησης, της διαφοράς 
στα ποσοστά απασχόλησης, της διαφοράς 
που συνδέεται με τις συνέπειες της 
πατρότητας και της μητρότητας στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις διαφορές στις 
συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ρόλοι στο πλαίσιο των φύλων και ο 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας 
αποτελούν το σημαντικότερο εμπόδιο στη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα βιώσιμη 
οικονομία θα μορφοποιηθεί σε μια 
γηράσκουσα κοινωνία με συνεχώς 
συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η 
προσέλκυση περισσότερων γυναικών 
στην αμοιβώμενη εργασία με την 
προσαρμογή της οργάνωσης της εργασίας 
και την προετοιμασία των εργοδοτών σε 
όλους τους τομείς σε ένα περισσότερο 
διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό,

Or. en
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Τροπολογία 63
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στοχοθετημένη και προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
είναι απαραίτητη ώστε να βοηθηθούν τα 
άτομα στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
και να επωφεληθούν από τη μετάβαση 
προς μια πιο βιώσιμη οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πειστικά οικονομικά στοιχεία υπέρ της 
αναβάθμισης, της ολοκλήρωσης της 
αγοράς εργασίας και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μείωση της επένδυσης στην αναβάθμιση 
της επαγγελματικής κατάρτισης θα 
δημιουργήσει αρνητικές μακροπρόθεσμες 
συνέπειες,

Or. en

Τροπολογία 64
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πολλαπλασιασμός των άτυπων 
συμβάσεων εργασίας στα περισσότερα 
κράτη μέλη έχει επιδεινώσει τον 
διαχωρισμό στην αγορά εργασίας και έχει 
μειώσει την ασφάλεια των πιο ευάλωτων 
εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει ανάγκη προώθησης αξιοπρεπούς 
εργασίας και ποιοτικής απασχόλησης 
κατά την επένδυση σε νέες θέσεις 
απασχόλησης,
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Or. en

Τροπολογία 65
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
λόγω φύλου παραμένουν ακόμη στις 
αγορές εργασίας της ΕΕ, όπως οι  
διαφορές στους μισθούς, οι διαφορές στα 
ποσοστά μερικής απασχόλησης έναντι 
της πλήρους απασχόλησης, οι διαφορές 
στα ποσοστά απασχόλησης, οι διαφορές 
στα αποτελεσμάτα της πατρότητας και 
της μητρότητας στα ποσοστά 
απασχόλησης, καθώς και οι διαφορές 
στις συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο
ρόλος των φύλων και ο διαχωρισμός της 
αγοράς εργασίας στην απασχόληση 
αποτελούν το κύριο εμπόδιο στη 
λειτουργία της αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιa. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες 
μελέτες αποδεικνύουν ότι η αυξημένη 
ευελιξία έχει γενικά ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του καθεστώτος των 
εργαζομένων, που όλο και συχνότερα δεν 
προσλαμβάνονται σε μόνιμη αλλά σε 
προσωρινή βάση, υπό καθεστώς όχι 
πλήρους αλλά μερικής απασχόλησης και 
συχνότερα στρέφονται παρά τη θέλησή 



AM\869131EL.doc 33/194 PE467.007v01-00

EL

τους στην αυτοαπασχόληση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες έρευνες που 
βασίζονται σε δεδομένα του ΟΟΣΑ 
δείχνουν ότι όσο πιο ευέλικτη είναι η 
απασχόληση τόσο πιο επισφαλής είναι και 
ότι η ευελιξία της απασχόλησης έχει τις 
εντονότερες αρνητικές επιπτώσεις στην 
«απασχολησιμότητα» (βελτίωση των 
δεξιοτήτων και προσόντων των 
εργαζομένων),

Or. pt

Τροπολογία 67
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
άτυπων μορφών απασχόλησης που 
προκαλείται από την αυξημένη ευελιξία 
στερεί από αυξανόμενο αριθμό 
εργαζομένων κοινωνικές παροχές, καθώς 
η επιλεξιμότητα για κοινωνικές παροχές 
εξαρτάται από το καθεστώς 
απασχόλησης του εργαζομένου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ευελιξία θέτει επίσης κατ’ αυτόν τον 
τρόπο σε κίνδυνο την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης,

Or. pt

Τροπολογία 68
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες 
επανεξετάσεις των εργασιακών συνθηκών 
από το Ίδρυμα του Δουβλίνου δείχνουν 
ότι τα συστήματα ευέλικτου ωραρίου 
εργασίας συνοδεύονται από αύξηση των 
άτακτων και απρόβλεπτων ωρών 
εργασίας, με αποτέλεσμα διαρκή 
συνηθισμένα προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με τον χώρο εργασίας σε 
συνδυασμό με νέα που συνδέονται με το 
μεγαλύτερο άγχος στην εργασία συνεπεία 
της νέας οργάνωσης της εργασίας που 
αποσκοπεί στην κάλυψη των 
βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της 
αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόσφατες έρευνες δείχνουν επίσης ότι τα 
περισσότερο ευέλικτα ωράρια στην 
Ευρώπη δεν παρέχουν τη δυνατότητα 
στους εργαζομένους να συνδυάσουν 
καλύτερα την επαγγελματική και την 
προσωπική ζωή τους,

Or. pt

Τροπολογία 69
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση 
στην αγορά εργασίας και 
εκπροσωπούνται με δυσανάλογη αναλογία 
σε καθεστώτα μερικής απασχόλησης και 
σε νέες, συχνά επισφαλείς, μορφές 
εργασιακών ρυθμίσεων, όπως είναι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής 
απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας εμπόδια 
κατά την αναζήτηση πρόσβασης σε 
πλήρη κοινωνικά δικαιώματα και 
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παροχές,

Or. pt

Τροπολογία 70
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιε. εκτιμώντας ότι τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας και ο κατακερματισμός της 
αγοράς πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω 
της παροχής ίσων δικαιωμάτων σε όλους 
τους εργαζομένους, της σταδιακής 
εξάλειψης όλων των μορφών προσωρινής 
εργασίας και επενδύοντας στη δημιουργία 
μόνιμων θέσεων εργασίας και στη διά 
βίου μάθηση,

Or. pt

Τροπολογία 71
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιστ. λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση 
της ευελιξίας με ασφάλεια που ενέκρινε η 
Επιτροπή, την απορρίπτει επειδή τη 
θεωρεί καθόλου ισορροπημένη, 
δεδομένου ότι η ευελιξία δεν συνοδεύεται 
από αντίστοιχη αύξηση της κοινωνικής 
ασφάλειας· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
περιορίζεται στο να προωθήσει την 
κατάργηση των ρυθμίσεων για την 
προστασία της απασχόλησης και πιο 
ευέλικτες εργασιακές συμβάσεις, χωρίς 
να προτείνει οποιοδήποτε 
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αποτελεσματικό μέτρο για την 
καταπολέμηση της επισφαλούς 
απασχόλησης, ενώ παράλληλα διατηρεί 
πολιτικές που μειώνουν  την κοινωνική 
ασφάλιση και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των ανέργων (λιγότερο 
«γενναιόδωρα» επιδόματα ανεργίας και 
κοινωνικές παροχές με στόχο την 
«ενεργοποίηση των ανέργων», 
«ισορροπία δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων», μείωση των 
δικαιωμάτων και ενίσχυση των 
υποχρεώσεων),

Or. pt

Τροπολογία 72
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
λόγω φύλου παραμένουν ακόμη στις 
αγορές εργασίας της ΕΕ, όπως οι  
διαφορές στους μισθούς, οι διαφορές στα 
ποσοστά μερικής απασχόλησης έναντι 
της πλήρους απασχόλησης, οι διαφορές 
στα ποσοστά απασχόλησης, οι διαφορές 
στα αποτελεσμάτα της πατρότητας και 
της μητρότητας στα ποσοστά 
απασχόλησης, καθώς και οι διαφορές 
στις συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρόλος των φύλων και ο διαχωρισμός της 
αγοράς εργασίας στην απασχόληση 
αποτελούν το κύριο εμπόδιο στη 
λειτουργία της αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας’ δεν 
ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις της αλλά 
απλώς προσπαθεί να συγκεντρώσει τις 
παλαιές λύσεις σε μια νέα μορφή· 
εκφράζει τη λύπη του για το ότι η 
ανακοίωση δεν εκμεταλλεύεται το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
στην πράσινη οικονομία, αγνοεί τις 
επείγουσες προκλήσεις που συνδέονται με 
την επισφαλή εργασία, την ανεργία και τη 
φτώχεια, και δεν καλύπτει τη διάσταση 
του φύλου· καλεί την Επιτροπή να προβεί 
σε μια νέα δυναμική προσπάθεια να 
αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις μιας 
κοινωνικής Ευρώπης όπως την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τον 
κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας, και 
μια πραγματική βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης· τονίζει ότι η 
οικονομική διαχείριση πρέπει να 
συνοδεύεται από σταθερές κοινωνικές 
πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης, για 
την καθιέρωση των ελάχιστων προτύπων 
για τους εργαζόμενους σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 74
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
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μέχρι το 2020· καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

μέχρι το 2020 και θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τους φραγμους στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας κατά την εφαρμογή της 
στρατηγικής[1]· καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να υλοποιήσουν την 
προτεραιότητας της κοινωνικής ένταξης 
στην στρατηγική Ευρώπη 2020 και των 
κατευθυντηρίων γραμμών 7 έως 10, με τη 
συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών κατά το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων·
τονίζει ότι τα περισσότερα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα δεν έχουν 
επιτύχει να καλύψουν συγχρόνως τους 
στόχους της απασχόλησης και της 
φτώχειας·
[1] Βλ. παράγραφο 5 των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για 
την περίοδο 2011-2020

Or. en

Τροπολογία 75
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
μέχρι το 2020· καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
μέχρι το 2020, στόχο άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την προάσπιση του 
κοινωνικού μοντέλου, την οικονομική 
ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
των δημοσίων οικονομικών της 
Ευρώπης· καλεί όλους τους 
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ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. el

Τροπολογία 76
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
μέχρι το 2020· καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
μέχρι το 2020· υπενθυμίζει ότι ένας από 
τους πέντε κύριους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η 
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου στο 10%· υπογραμμίζει ότι η 
δραστική μείωση του ποσοστού ανεργίας 
των νέων αποτελεί προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου της απασχόλησης·
καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 77
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 

1. υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν στο στόχο για απασχόληση 
του 75% της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών 
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μέχρι το 2020· καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

μέχρι το 2020· καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί ωστόσο 
στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε 
αυτές οι θέσεις απασχόλησης να είναι με 
ευπρεπείς όρους και ποιοτικές·

Or. fr

Τροπολογία 78
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή αγνόησε τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με το δυναμικό μιας 
νέας βιώσιμης οικονομίας καθώς και την 
ανάλυση του  CEDEFOP για την ανάγκη 
νέων δεξιοτήτων για τις πράσινες θέσεις 
απασχόλησης στο μέλλον· καλεί την 
Επιτροπή να διορθώσει αυτή την έλλειψη 
παρουσιάζοντας μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των νέων πράσινων 
δεξιοτήτων στη σχεδιαζόμενη 
ανακοίνωση για τις θέσεις απασχόλησης 
στη νέα βιώσιμη οικονομία· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
οι εμπειρογνώμονες για το περιβάλλον 
εντός της Επιτροπής θα συμμετάσχουν 
πλήρως σε αυτή τη διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 79
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την ύπαρξη σημαντικών 
εμποδίων στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης· 
θεωρεί ότι οι δυσχέρειες αυτές που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
ανεπαρκή επίπεδα δεξιοτήτων πολλών 
εργαζομένων σήμερα, τα χαμηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες σε σχέση με τα διεθνή ποσοστά, 
και τον πολλαπλασιαμό των επισφαλών 
θέσεων απασχόλησης που δεν αποτελούν 
κίνητρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
πρέπει να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 80
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει τη σημασία μεταρρυθμίσεων 
που θα οδηγήσουν σε πιο ευέλικτες 
αγορές εργασίας ώστε να προωθηθεί η 
μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, να 
βελτιωθεί η παραγωγικότητα, να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 
να αντιμετωπιστεί η διαρθρωτική 
ανεργία·

Or. en

Τροπολογία 81
Roger Helmer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 
μέλη να ακολουθούν τους 
προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης καθώς και τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής·

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση, ιδιαίτερα με τα υψηλά επίπεδα 
οικονομικής ανάπτυξης· συνιστά ένθερμα 
στα κράτη μέλη να ακολουθούν τους 
προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης καθώς και τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 82
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 
μέλη να ακολουθούν τους 
προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης καθώς και τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής 
πολιτικής·

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 
μέλη να προσαρμόζουν τους γενικούς
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής 
στους προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 83
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης και 
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σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 
μέλη να ακολουθούν τους 
προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης καθώς και τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής·

η οικονομική απόδοση αποτελούν 
αλληλοενισχυόμενους παράγοντες· ·
συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να 
ακολουθούν τους προσανατολισμούς για 
τις πολιτικές απασχόλησης από κοινού με
τους γενικούς προσανατολισμούς 
οικονομικής πολιτικής ώστε να προωθηθεί 
η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 84
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 
μέλη να ακολουθούν τους 
προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης καθώς και τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής·

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 
μέλη να ακολουθούν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ 2020 που 
στοχεύουν στο συντονισμό των πολιτικών 
απασχόλησης με τους ευρύτερους
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής
και να προωθήσουν τις ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 85
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 
σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
απόδοση· συνιστά ένθερμα στα κράτη 

Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο.
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μέλη να ακολουθούν τους 
προσανατολισμούς για τις πολιτικές 
απασχόλησης καθώς και τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία 86
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν 
αρμόδια για σημαντικά στοιχεία της 
κοινωνικής πολιτικής όπως είναι οι 
φόροι, τα προγράμματα κοινωνικής 
μέριμνας, ορισμένες ρυθμίσεις στον 
τομέα της απασχόλησης, της υγείας και 
της εκπαίδευσης· θεωρεί σημαντικό οι  
κοινωνικές πολιτικές να ανταποκρίνονται 
στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
ανάγκες ιδιαίτερα δε στις συνθήκες που 
επικρατούν στα επιμέρους κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 87
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 

διαγράφεται
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δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 88
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
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δημοσιονομική εποπτεία· δημοσιονομική εποπτεία, χωρίς να οδηγεί 
η δημοσιονομική πολιτική σε μονόπλευρη 
αποδόμηση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα μέτρα 
λιτότητας, όπως π.χ. οι περικοπές στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στην ενεργό 
πολιτική αγοράς εργασίας καθώς και η 
κατάργηση θέσεων απασχόλησης 
μπορούν να βλάψουν πρωτίστως τους 
νέους· υπογραμμίζει ότι πέραν τούτου η 
μονόπλευρη πολιτική λιτότητας δεν είναι 
η ενδεδειγμένη λύση για την κάλυψη των 
ελλείψεων σε ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό στην Ευρώπη και για τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
αποδοτικότητας·

Or. de

Τροπολογία 90
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό και 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των 
οικονομικών πολιτικών· καλεί τα κράτη 
μέλη και την ΕΕ να δρομολογήσουν 
αξιολογήσεις κοινωνικών επιπτώσεων 
όπως απαιτείται στο άρθρο 9 της ΣΛΕΕ 
σε όλους τους σχετικούς τομείς της 
πολιτικής και να λάβουν υπόψη τους το 
κοινωνικό κόστος της αυστηρής
δημοσιονομικής πειθαρχίας και των 
μέτρων λιτότητας, τα οποία κινδυνεύουν 
να θέσουν σε κίνδυνο τις απαραίτητες 
επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και τις νέες ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 91
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να προωθηθεί η 
ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και να αποφευχθεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς καθώς και οι αυξανόμενες 
ανισότητες λόγω φύλου· ζητεί από την 
Επιτροπή αποτελεσματική δημοσιονομική 
εποπτεία, επιτρέποντας συγχρόνως την 
αύξηση των δημόσιων επενδύσεων 
σύμφωνα με τους στόχους ανάπτυξης και 
απασχόλησης της ΕΕ και τη στρατηγική 
2020 στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων··

Or. en

Τροπολογία 92
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφερειακές ανισότητες εντός της 
Ευρώπης όσον αφορά τα ποσοστά 
απασχόλησης και ανεργίας, ώστε να 
αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και 
η στρέβλωση της αγοράς· καλεί τα κράτη 
μέλη να τηρούν τους κανόνες 
δημοσιονομικής πειθαρχίας για να μειωθεί 
ο κίνδυνος δημιουργίας υπερβολικού 
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ελλείμματος και ζητεί από την Επιτροπή 
αποτελεσματική δημοσιονομική εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 93
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

3. ζητεί να υπάρξει αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στη βάση των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών· καλεί τα 
κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες 
δημοσιονομικής πειθαρχίας για να μειωθεί 
ο κίνδυνος δημιουργίας υπερβολικού 
ελλείμματος και ζητεί από την Επιτροπή 
αποτελεσματική δημοσιονομική εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 94
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος και 
ζητεί από την Επιτροπή αποτελεσματική 
δημοσιονομική εποπτεία·

3. ζητεί καλύτερο συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών μεταξύ των 
κρατών μελών ώστε να αποφεύγεται ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός και η στρέβλωση 
της αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να 
τηρούν τους κανόνες δημοσιονομικής 
πειθαρχίας για να μειωθεί ο κίνδυνος 
δημιουργίας υπερβολικού ελλείμματος·
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Or. en

Τροπολογία 95
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη οικονομία·

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη οικονομία και προσδοκά 
άμεσα την ανάληψη δράσης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση 
της πτυχής που αφορά την απασχόληση 
κατά την προώθηση της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας για μια πιο βιώσιμη 
οικονομία· επισημαίνει ότι τα 
αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με αυτή την 
εμβληματική πρωτοβουλία μπορούν να 
αξιολογηθούν μόνο λαμβάνοντας υπόψη 
την προοπτική της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 96
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη οικονομία·

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη οικονομία και επισημαίνει 
ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η 
ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών θα 
απαιτήσουν σοβαρή προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων και των 
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προσόντων της προσφοράς εργασίας και 
έτσι θα δημιουργήσουν σημαντικές εστίες 
δημιουργίας απασχόλησης στους τομείς 
αυτούς·

Or. es

Τροπολογία 97
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία·

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 ως ένα 
ενδεικτικό πλαίσιο προώθησης της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 98
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη οικονομία·

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη, εξυπνότερη, πιο πράσινη 
και πιο ολοκληρωμένη οικονομία

Or. en

Τροπολογία 99
Rovana Plumb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη οικονομία·

4. υποστηρίζει τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 για τη μετάβαση 
σε μια έξυπνη, βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 100
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών
στην αλυσίδα παραγωγής απαιτεί
καλύτερες στρατηγικές για την οργάνωση
της απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
εργασίας ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η 
απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις καθώς και οι 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας απαιτούν
καλύτερες στρατηγικές στον τομέα της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και
οργάνωσης της εργασίας με στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης στην ΕΕ, τη δημιουργία νέων 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την 
καθολική πρόσβαση στη δια βίου 
εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες, 
την αναβάθμιση ή την επανεκπαίδευση 
και την αποτελεσματική καταπολέμηση 
των διακρίσεων στην αγορά εργασίας· 
τονίζει ότι η στοχοθετημένη και 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
αναβάθμιση είναι απαραίτητη ώστε να
βοηθηθούν τα άτομα να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες για να 
επωφεληθούν από τη μετάβαση προς μια 
πιο βιώσιμη οικονομία· επισημαίνει τα 
οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της 
αναβάθμισης, της ολοκλήρωσης της 
αγοράς εργασίας και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·



PE467.007v01-00 52/194 AM\869131EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 101
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας  
υπενθυμίζει εξάλλου ότι η εκπαίδευση και 
η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
προσφέρουν στο άτομο και άλλα οφέλη 
μη οικονομικού χαρακτήρα όπως η 
βελτιωμένη υγεία και ευεξία, ένα 
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ενώ 
αυξάνουν τις πιθανότητες συμμετοχής 
του στα κοινά· 

Or. da

Τροπολογία 102
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
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ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·
υπογραμμίζει τη σημασία προώθησης της 
ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης και της σταδιοδρομίας για 
τους νέους εργαζόμενους, διότι στην 
αντίθετη περίπτωση πολλές επιχειρήσεις 
θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στο 
μέλλον εξαιτίας του δημογραφικού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 103
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·
τονίζει ότι ένα μεγαλύτερης ηλικίας 
εργατικό δυναμικό και ένας μακρότερος 
εργασιακός βίος μπορεί να συμβάλει 
θετικά στην ανάκαμψη και στη 
μελλοντική μεγέθυνση· αποδίδει λοιπόν 
έμφαση στη σημασία της διά βίου 
μάθησης, ιδίως για τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία εργαζομένους, οι οποίοι επιτελούν 
σωματικώς ή/και πνευματικώς 
απαιτητικό έργο·

Or. nl
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Τροπολογία 104
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών 
στην αλυσίδα παραγωγής απαιτεί 
καλύτερες στρατηγικές για την οργάνωση
της απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
εργασίας ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει την ανάγκη ανάληψης 
δράσεων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών τάσεων,
της μετανάστευσης και των τεχνολογικών 
αλλαγών για βελτίωση της απασχόλησης,
της εκπαίδευσης και των στρατηγικών 
οργάνωσης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
μέριμνας και μέτρων που θα επιτρέψουν 
τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες 
να συμβιβάσουν την εργασία με την 
οικογενειακή ζωή ώστε να μεγιστοποιηθεί 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 105
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
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δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας· δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας· σε 
αυτό το πλαίσιο η έννοια της διά βίου 
μάθησης  πρέπει να αποκτήσει εξέχουσα 
θέση·

Or. de

Τροπολογία 106
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών
στην αλυσίδα παραγωγής απαιτεί 
καλύτερες στρατηγικές για την οργάνωση
της απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
εργασίας ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. τονίζει ότι στο πλαίσιο της ισχύουσας 
κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη τις 
μελλοντικές προκλήσεις όπως η 
δημογραφική αλλαγή και η πράσινη τάση
στην οικονομία, υπάρχει ανάγκη 
βελτίωσης της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και των στρατηγικών 
οργάνωσης της εργασίας ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, να 
ελαχιστοποιηθεί η απώλεια ανθρώπινου 
κεφαλαίου και να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 107
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας, 
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ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

την υγεία, την αντιμετώπιση της 
αναπηρίας και τον τρόπο ζωής,  ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, να 
ελαχιστοποιηθεί η απώλεια ανθρώπινου 
κεφαλαίου και να δημιουργηθούν νέες 
ευκαιρίες εργασίας·

Or. hu

Τροπολογία 108
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·
ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην 
απασχόληση στην ΕΕ και στην πολιτική 
ανάπτυξης δεξιοτήτων·

Or. lt

Τροπολογία 109
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
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αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της
ΕΕ, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών, μείωσης του 
εργατικού δυναμικού  και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου, να 
χρησιμοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό 
που παρουσιάζουν οι πιο ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι και να δημιουργήσουν νέες 
δυνατότητες για τους εργαζόμενους όλων 
των ηλικιών·

Or. en

Τροπολογία 111
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας·

5. υπενθυμίζει ότι ο συνδυασμός 
δημογραφικών αλλαγών, μείωσης του 
εργατικού δυναμικού και αλλαγών στην 
αλυσίδα παραγωγής απαιτεί καλύτερες 
στρατηγικές για την οργάνωση της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και εργασίας 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου, να γίνει καλύτερη 
εκμετάλλευση του ενεργητικού που 
εκπροσωπούν οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας και να 
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας 
για τους εργαζόμενους κάθε ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 112
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι, 
παρότι συνεισφέρουν έντονα στην 
παραγωγικότητα και στην οικονομική 
μας ανάπτυξη, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
και χρήζουν ειδικής προσοχής όσον 
αφορά την ύπαρξη αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, καθώς και την 
πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες, στην παιδεία και την 
κατάρτιση· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει 
τη βασική δράση 7 της ατζέντας που 
ανακοινώνει τη δρομολόγηση Νέας 
Ατζέντας για την Ενσωμάτωση των 
υπηκόων τρίτων χωρών με στόχο, μεταξύ 
άλλων, τη βελτιστοποίηση των 
προτεραιοτήτων ενσωμάτωσης των 
κρατών μελών σε όλους τους σχετικούς 
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τομείς πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 113
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη ενεργητικής 
επιδίωξης της ‘ευφυούς’ ανάπτυξης, 
βρίσκοντας επενδύσεις στον τομέα της 
παιδείας και κατάρτισης, επιτρέποντας 
στην Ευρώπη να καταστεί σημαντικό 
επιστημονικό κέντρο της υφηλίου στην 
πρωτοπορία της δημιουργικής εργασίας, 
συνδυάζοντας την πλήρη απασχόληση με 
ισχυρή ευημερία, καθώς και βιώσιμη 
παραγωγή και τρόπο ζωής·

Or. en

Τροπολογία 114
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι είναι σημαντικότερο από 
ποτέ να συνεχιστεί η επένδυση στην 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ιδίως 
στην αντιστοίχηση δεξιοτήτων· τονίζει 
σχετικά την ανάγκη στενότερης και 
ενεργητικότερης συνεργασίας μεταξύ 
πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων 
αφενός και επιχειρήσεων και εργοδοτών 
αφετέρου·

Or. en
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Τροπολογία 115
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. πιστεύει ότι για να εξασφαλιστεί η 
απασχολησιμότητα του εργατικού 
δυναμικού πρέπει να υλοποιηθούν 
συνεκτικότερες στρατηγικές δια βίου 
μάθησης και να συντονιστούν τα 
συστήματα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς τις 
ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 116
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι οι εθνικές ρυθμίσεις 
ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει να 
εξισορροπηθούν εκ νέου με την 
προσαρμογή συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης που ενισχύουν την ενεργό 
ενσωμάτωση με τη εγγύηση ατομικώς 
παρεχόμενου ελάχιστου εισοδήματος σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης ένδειας, 
πρόσβασης σε αξιοπρεπή εργασία και σε 
προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας· πιστεύει ότι η ικανοποιητική 
κοινωνική προστασία συνιστά 
προϋπόθεση για:
- βιώσιμη κοινωνική οικονομία της 
αγοράς,
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- χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτη αγορά 
εργασίας,
- να μπορούν οι άνθρωποι να 
εναλλάσσουν με πιο ευέλικτο τρόπο 
περιόδους απασχόλησης και ανεργίας, 
κατάρτισης και επανεκπαίδευσης,
- να μπορούν οι επιχειρήσεις να 
προσαρμοστούν σε νέες απαιτήσεις·
αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις για όλα τα 
προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 117
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με 
ασφάλεια και να προσαρμοσθούν στις 
νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. εκτιμά ότι οι στρατηγικές της ευελιξίας 
με ασφάλεια δεν αποτελούν το κατάλληλο 
μέσο για την καταπολέμηση της 
επισφαλούς απασχόλησης και τη μείωση 
της ανεργίας· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά 
επίπεδα προστασίας της απασχόλησης 
και των θέσεων εργασίας βασίζονται στο 
θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων 
να προστατεύονται από την άδικη 
απόλυση· τονίζει ότι η προστασία των 
θέσεων εργασίας και η προστασία της 
απασχόλησης πρέπει να επίσης να 
διατηρηθούν ως χρήσιμα εργαλεία για μια 
γενική πολιτική πρόληψης των αλλαγών 
και προώθησης της σταθερότητας και 
της συνέχειας της απασχόλησης

Or. pt

Τροπολογία 118
Rovana Plumb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με 
ασφάλεια και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι οι ρυθμίσεις ευελιξίας 
με ασφάλεια αποτελούν ένα μόνο από τα 
δυνατά μέσα εκσυγχρονισμού των 
αγορών εργασίας και ότι δεν έχει ακόμη 
αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησής 
τους στα διάφορα κράτη μέλη· πιστεύει 
ότι μπορεί να εξεταστεί κατά περίπτωση 
η δυνατότητα εθνικών ρυθμίσεων
ευελιξίας με ασφάλεια και να 
προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα· καλεί τα κράτη 
μέλη, παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις 
της αγοράς εργασίας τους, να ενισχύσουν 
την κοινωνική προστασία και την 
προστασία των ανέργων και να 
βελτιώσουν την ποιότητα των δημοσίων 
υπηρεσιών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 119
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
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διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, δίκαιης πληρωμής για 
την επιτελούμενη εργασία, αποδοτικής 
κατάρτισης προσιτής σε όλους,  
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και ασφαλών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας· αντιτίθεται σε 
ενιαίες λύσεις για όλα τα προβλήματα·

Or. lt

Τροπολογία 120
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να
τροποποιηθούν οι εθνικές ρυθμίσεις 
ευελιξίας με ασφάλεια προκειμένου να 
ενισχυθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, ώστε, με 
στόχο τη διασφάλιση μίας ευέλικτης και 
ενεργής αγοράς εργασίας να 
εξασφαλίζεται αποδοτική κατάρτιση και 
ασφαλή συστήματα κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

Or. it

Τροπολογία 121
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 



PE467.007v01-00 64/194 AM\869131EL.doc

EL

οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις
για όλα τα προβλήματα·

οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· τονίζει ότι οι ρυθμίσεις 
ευελιξίας με ασφάλεια δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως ενιαία λύση για όλα τα 
προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 122
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας·  αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις συγκεκριμένες 
ανάγκες κάθε κράτους μέλους, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας·  αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

Or. da

Τροπολογία 123
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με 
ασφάλεια, να διατηρηθούν και να 
προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 124
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας αγοράς εργασίας 
ευέλικτης, δυναμικής και χωρίς 
αποκλεισμούς, αποδοτικής κατάρτισης και 
ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

Or. pt

Τροπολογία 125
Marian Harkin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, αποδοτικής κατάρτισης 
και ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

6. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
οι εθνικές ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια 
και να προσαρμοσθούν στις νέες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 
κράτους μέλους, σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες του, με στόχο τη 
διασφάλιση μίας ευέλικτης και ενεργής 
αγοράς εργασίας, κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, αποδοτικής κατάρτισης και 
ασφαλών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας· αντιτίθεται σε ενιαίες λύσεις 
για όλα τα προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 126
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει την επίπτωση των 
τομέων με χαμηλούς μισθούς όπως η 
προσωρινή απασχόληση, οι κατασκευές 
και ο βιομηχανικός καθαρισμός, που 
συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για τους 
αναζητούντες εργασία με χαμηλή 
ειδίκευση·

Or. en

Τροπολογία 127
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η απαραίτητη προώθηση 
ποιοτικής εργασίας επί της οποίας θα 
οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα πρέπει να
συνοδεύεται από σταθερές και 
αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες για 
όλους και θεωρεί ως εκ τούτου ιδιαίτερα 
ανησυχητικό τον αυξανόμενο αριθμό 
άτυπων και προσωρινών συμβάσεων για 
την αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό και στοχευμένο 
σύστημα προστασίας·

Or. it

Τροπολογία 128
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις ευελιξίας με 
ασφάλεια δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
στα κράτη μέλη με μικρές δυνατότητες 
ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας λόγω δημοσιονομικών 
περιορισμών και μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και ότι η πεπλανημένη 
επιχειρηματολογία για τις δυσκαμψίες 
της αγοράς εργασίας θα προκαλέσει 
εργασιακές μεταρρυθμίσεις με λάθος 
στόχους· πιστεύει ότι δεν θα 
αντιμετωπιστεί η ανεργία που 
προκαλείται από διαρθρωτικά 
προβλήματα που απορρέουν κυρίως από 
αποτυχημένες βιομηχανικές πολιτικές και 
οικονομικές φούσκες· τονίζει ότι οι 
ρυθμίσεις ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει 
πάντοτε να συνδυάζονται με τη 
δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης·
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Or. en

Τροπολογία 129
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού 
νομοθετικού πλαισίου για την αξιοπρεπή 
εργασία και την εργασιακή ανασφάλεια, 
που θα ενισχύει την προστασία των 
εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 130
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθούν 
χρηματοδοτούμενα από το κράτος 
συνταξιοδοτικά συστήματα που θα 
εξασφαλίζουν ικανοποιητικές και 
βιώσιμες συντάξεις για όσους έχουν κενά 
στις εισφορές τους, με την 
αποτελεσματική καταπολέμηση του 
αποκλεισμού και των διακρίσεων στις 
αγορές εργασίας, καθώς και της 
διάδοσης της επισφαλούς και της άτυπης 
απασχόλησης μέσω νέας ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, και με τη δημιουργία νέων 
ποιοτικών θέσεων εργασίας με 
παράλληλη άνοδο των ποσοστών 
απασχόλησης· πιστεύει έντονα ότι στα 
δίκαια συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνονται αξιοπρεπή 
ελάχιστα επίπεδα συντάξεων σε όλα τα 
κράτη μέλη ως θέμα εθνικής 
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αλληλεγγύης, που συνιστά ουσιαστικό 
παράγοντα για την καταπολέμηση της 
ένδειας και του αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 131
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της άτυπης 
μάθησης και της απόκτησης δεξιοτήτων 
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ των γενεών, στα πλαίσια της 
οποίας οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες μέσω της διδασκαλίας 
από έμπειρους εργαζομένους μεγαλύτερης 
ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 132
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή 
ζωή αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη·
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Or. en

Τροπολογία 133
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη, με αποτέλεσμα 
να εμποδίζεται κυρίως η ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ευκαιρίες για ενσωμάτωση όχι 
μόνο στην εργασιακή ζωή αλλά και στις 
διαδικασίες δια βίου μάθησης σε όλους 
τους γονείς και ιδιαίτερα σε όσους 
ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες·
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν προσπάθειες για τη δίκαιη 
κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών με τη 
διασφάλιση μέτρων γονικής άδειας μετ’ 
αποδοχών και την ανάπτυξη της άδειας 
μετ’ αποδοχών για καθήκοντα 
περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να 
συμπληρώσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο 
για την εξισορρόπηση εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων με 
διατάξεις για την άδεια πατρότητας και 
την άδεια για εξαρτώμενα άτομα πέραν 
των τέκνων· καλεί το Συμβούλιο να 
εγκρίνει το σχέδιο νομοθετικής πρότασης 
που αφορά τις εγκύους εργαζόμενες[1] 
(οδηγία για τη μητρότητα)
[1] Νομοθετικό ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής

Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
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αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων (P7_TA(2010)0373)·

Or. en

Τροπολογία 134
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες· ενθαρρύνει τη 
δίκαιη κατανομή της μη αμειβόμενης 
εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
με τη διασφάλιση μέτρων γονικής άδειας 
μετ’ αποδοχών και την ανάπτυξη της 
άδειας μετ’ αποδοχών για καθήκοντα 
περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να 
συμπληρώσει το υπάρχον νομικό πλαίσιο 
για την εξισορρόπηση εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων με 
διατάξεις για την άδεια πατρότητας και 
την άδεια για εξαρτώμενα άτομα πέραν 
των τέκνων· καλεί το Συμβούλιο να 
εγκρίνει το σχέδιο νομοθετικής πρότασης 
που αφορά τις εγκύους εργαζόμενες 
(οδηγία για τη μητρότητα)·

Or. en
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Τροπολογία 135
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή 
ζωή αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να βοηθήσουν οικονομικά τους 
γονείς που επιθυμούν να ασχοληθούν με 
το παιδί τους, ιδιαίτερα στα μη 
ευνοημένα στρώματα του πληθυσμού ή 
για τα άτομα με αναπηρία, μέσω των 
κατάλληλων επιδομάτων και/ή της 
δυνατότητας άδειας για οικογενειακή 
διαθεσιμότητα·

Or. fr

Τροπολογία 136
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους, ιδίως γυναίκες και  
άγαμους γονείς με ανήλικα τέκνα, η 
αρμονική συνύπαρξη εργασίας και 
οικογενειακής ζωής παραμένει δύσκολη· 
καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
ευκαιρίες για ενσωμάτωση όχι μόνο στην 
εργασιακή ζωή αλλά και στις διαδικασίες 
δια βίου μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

Or. bg
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Τροπολογία 137
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να  
εγκρίνουν οργανωτικές προσεγγίσεις 
συμβατές με τις γονικές ευθύνες, να 
παρέχουν σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης που αποτελούν βασικό μέσο 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. lt

Τροπολογία 138
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες, για παράδειγμα 
με τη χορηγία αμειβόμενης κατάρτισης 
που θα είναι συμβατή προς τις 
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οικογενειακές υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 139
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες· τονίζει, ως 
προαπαιτούμενο, την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των δομών 
παιδικής μέριμνας σε εθνικό επίπεδο, με 
την αύξηση της πρόσβασης σε αυτές·

Or. el

Τροπολογία 140
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 

7. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι για 
πολλούς εργαζομένους η αρμονική 
συνύπαρξη εργασίας και οικογενειακής 
ζωής παραμένει δύσκολη· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για 
ενσωμάτωση όχι μόνο στην εργασιακή ζωή 
αλλά και στις διαδικασίες δια βίου 
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μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες·

μάθησης σε όλους τους γονείς και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες· καλεί επιπλέον 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές 
και προγράμματα υπέρ των ατόμων που 
συντηρούν οικογένειες·

Or. en

Τροπολογία 141
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή αγνοεί την επιτακτική 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες 
του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου που 
προκαλούν τη συνεχή παραβίαση της 
αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία 
στον ίδιο χώρο εργασίας· αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι η Επιτροπή, αντί να 
ενισχύει την αρχή της ίσης αμοιβής τόσο 
σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων όσο και με την 
ανισότητα μεταξύ των φύλων, εισάγει μια 
νέα έννοια ανισοτήτων με την πρότασή 
της για ‘ενιαίες συμβάσεις αορίστου 
χρόνου’ που θα δίνουν στους νέους 
εργαζομένους πολύ λιγότερα δικαιώματα 
στην αρχή της εργασιακής σταδιοδρομίας 
τους· τονίζει ότι έρευνες καταδεικνύουν 
σαφώς ότι ο περιορισμός των 
δικαιωμάτων δεν συμβάλλει στη 
δημιουργία απασχόλησης αλλά ότι 
αντιθέτως η ύπαρξη σταθερής δέσμης 
δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για 
τις ευέλικτες αγορές εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 142
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 
δεν αποτελούν αυτοσκοπό και ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις οποίες δεν έχουν 
συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι έχουν 
αποδειχθεί αναποτελεσματικές και δεν 
έχουν συμβάλει στην αύξηση της 
δημιουργίας απασχόλησης· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τον κοινωνικό 
διάλογο και να εμπλέξει τους κοινωνικούς 
εταίρους στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 143
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητά να ενισχυθεί η εξωτερική 
διάσταση των ενωσιακών πολιτικών όσον 
αφορά την απασχόληση, την παιδεία και 
την κατάρτιση σε γειτονικές χώρες και 
πέραν αυτών, ούτως ώστε να 
υποστηριχθεί η σταθερότητα και 
ευημερία και να βελτιωθούν οι ευκαιρίες 
απασχόλησης για τους υπηκόους των 
εταίρων χωρών, με παράλληλη ανάπτυξη 
καλύτερων εργαλείων για τη διαχείριση 
και διευκόλυνση της μετανάστευσης 
ειδικευμένων εργαζομένων στην Ευρώπη 
προς εξισορρόπηση των ελλείψεων 
δεξιοτήτων και των κενών που 
προκαλούν οι δημογραφικές εξελίξεις 
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στην Ευρώπη· τονίζει ότι αυτό πρέπει να 
γίνει εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλοι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται 
νόμιμα στην Ευρώπη χαίρουν ίσης 
μεταχείρισης με τους πολίτες και 
μόνιμους κατοίκους της Ευρώπης στον 
τόπο εργασίας και πέραν αυτού, 
συνυπολογίζοντας επίσης την κατάσταση 
των μεταναστριών προκειμένου να 
αποφεύγονται οι επισφαλείς και 
αναξιοπρεπείς μορφές εργασίας, οι 
πολλαπλές διακρίσεις και η βία κατά την 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 144
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. φρονεί ότι τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ 
έχουν σχέση με την ανεργία που 
παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με την 
αύξηση των επισφαλών μορφών 
απασχόλησης, τη διάβρωση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και της 
κοινωνικής προστασίας και την 
προσφορά καταρτισμένων και ικανών 
εργαζομένων· τονίζει ότι προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας 
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
προωθώντας την ποιότητα της 
απασχόλησης και την ατζέντα για την 
«καλή εργασία», αυξάνοντας τα επίπεδα 
εκπαίδευσης και επεκτείνοντας τα 
προγράμματα κατάρτισης και 
αναπροσανατολισμού, βελτιώνοντας την 
ισότητα των φύλων και την ένταξη των 
γυναικών, των μεταναστών, των νεαρών 
και των ηλικιωμένων εργαζομένων και 
άλλων μειονεκτουσών ομάδων στην 
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αγορά εργασίας, 

Or. pt

Τροπολογία 145
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. Θεωρεί χρήσιμη την προώθηση 
περιβαλλοντικών συνθηκών που θα 
επέτρεπαν την τηλεργασία, στις 
περιπτώσεις όπου θα συνδυάζονταν οι 
απαιτήσεις της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής·

Or. it

Τροπολογία 146
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη 
μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών απασχόλησης του δικτύου 
EURES με στόχο τη βελτίωση της 
διαφάνειας κατά την αναζήτηση εργασίας·

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη 
μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών απασχόλησης του δικτύου 
EURES με στόχο τη βελτίωση των 
υπηρεσιών για τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους και κατά την αναζήτηση 
εργασίας· τονίζει ότι το EURES οφείλει 
να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο όσον 
αφορά την παροχή συμβουλών προς τους 
μετακινούμενους εργαζόμενους και τους 
αναζητούντες εργασία σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ότι αυτό θα 
συμβάλει στην επίτευξη μιας 
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πραγματικής εσωτερικής αγοράς· τονίζει 
το σημαντικό ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων όσον αφορά τις συμβουλές προς 
τους εργαζομένους σε διασυνοριακές 
εταιρικές σχέσεις· τονίζει ότι θα πρέπει 
να δοθούν στο EURES, ως βέλτιστη 
πρακτική για την προώθηση της δίκαιης 
κινητικότητας, οι πόροι που απαιτούνται 
για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας και 
για τη μελλοντική υποστήριξη του 
σημαντικού έργου των κοινωνικών 
εταίρων στις παραμεθόριες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 147
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη 
μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών απασχόλησης του δικτύου 
EURES με στόχο τη βελτίωση της 
διαφάνειας κατά την αναζήτηση εργασίας·

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη 
μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών απασχόλησης του δικτύου 
EURES με στόχο τη βελτίωση της 
διαφάνειας κατά την αναζήτηση εργασίας 
και την προαγωγή της επαγγελματικής 
κινητικότητας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη 
μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών απασχόλησης του δικτύου 
EURES με στόχο τη βελτίωση της 
διαφάνειας κατά την αναζήτηση εργασίας·

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ και τη 
μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών απασχόλησης του δικτύου 
EURES με στόχο τη βελτίωση της
διαφάνειας και της πρόσβασης κατά την 
αναζήτηση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 149
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι 
μέχρι το 2020 το 35% όλων των θέσεων 
εργασίας θα απαιτεί προσόντα υψηλού 
επιπέδου σε σύγκριση με το 29% σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 150
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι την ανάγκη της διά βίου 
μάθησης και επισημαίνει ότι το ποσοστό 
των μετεκπαιδευμένων πρέπει 
μακροπρόθεσμα να αυξηθεί πολύ, ώστε 
να μπορούν άνθρωποι με προσόντα να 
βρίσκουν και να ασκούν, μέχρι και σε 
προχωρημένη ηλικία, μια επαρκή γι’ 
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αυτούς απασχόληση·   

Or. de

Τροπολογία 151
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία 
θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία 
θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην προώθηση των συμφερόντων της 
οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την κρίσιμη 
πρόκληση για την επίτευξη πλήρους 
απασχόλησης, την εξάλειψη της ένδειας, 
την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της 
παγκόσμιας οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 152
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
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Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία 
θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών· 
τονίζει ότι οι νέοι πρωτίστως πρέπει να 
ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας , για να μπορούν να 
συγκεντρώνονται στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται πραγματικά· θεωρεί ότι 
μία "συμμαχία γνώσης" η οποία θα 
συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

Or. de

Τροπολογία 153
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία 
θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης καθώς και στη 
δημοσιονομική πολιτική των κρατών 
μελών· θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" 
η οποία θα συνδέσει τις επιχειρήσεις, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις ενώσεις και
τους εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 154
Ole Christensen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών·
θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία 
θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές δια βίου 
μάθησης των κρατών μελών· θεωρεί ότι 
μία "συμμαχία γνώσης" η οποία θα 
συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

Or. da

Τροπολογία 155
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη και άμεση αξιοποίηση των 
πορισμάτων στις πολιτικές εκπαίδευσης 
και δια βίου μάθησης των κρατών μελών·
θεωρεί ότι μία "συμμαχία γνώσης" η οποία
θα συνδέσει τις επιχειρήσεις με τους 
εκπαιδευτικούς φορείς θα αποτελούσε 
χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην καινοτομία και τις 
δεξιότητες·

9. ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της 
μελλοντικής ζήτησης δεξιοτήτων στην 
Ευρώπη, ανά επαγγελματικό κλάδο και 
κατά επίπεδο εξειδίκευσης, και άμεση 
αξιοποίηση των πορισμάτων στις πολιτικές 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των 
κρατών μελών. θεωρεί ότι μία "συμμαχία 
γνώσης" η οποία θα συνδέσει τις 
επιχειρήσεις με τους εκπαιδευτικούς 
φορείς θα αποτελούσε χρήσιμο μέσο για 
την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην 
καινοτομία και τις δεξιότητες·

Or. fr

Τροπολογία 156
Birgit Sippel, Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος 
υψηλής αξίας, το οποίο εγγυάται 
ελεύθερη, ισότιμη πρόσβαση για όλους·

Or. de

Τροπολογία 157
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. κρίνει απαραίτητη τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος για τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και 
της βιομηχανίας και την ενθάρρυνση και 
υποστήριξη των βιομηχανικών εταιριών 
να επενδύσουν στην έρευνα και 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 158
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. Θεωρεί ότι είναι θεμελιώδους 
σημασίας η ουσιαστική αύξηση των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα 
και την καινοτομία και, ως εκ τούτου, 
εκτιμά ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθούν 
τα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση 
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αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στις δημόσιες δαπάνες για την 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
επαγγελματική κατάρτιση κατά την 
αξιολόγηση του μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού στόχου των κρατών 
μελών 

Or. it

Τροπολογία 159
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
μια ένατη βασική ικανότητα σε σχέση με 
το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη – που είναι 
ουσιώδους σημασίας στην κοινωνία της 
γνώσης – στο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 160
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους στον 
χώρο της συνεχούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού·

Or. da
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Τροπολογία 161
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι είναι εξαιρετικής σημασίας 
η αποτελεσματική συνεργασία των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των 
παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων με 
σκοπό το σωστό προσδιορισμό των 
αναγκών κατάρτισης, τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπό το 
πρίσμα της διευκόλυνσης της πρόσβασης 
και συμμετοχής στη δια βίου μάθηση·

Or. el

Τροπολογία 162
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της 
συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και πιο 
συγκεκριμένα στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, με την 
παροχή κινήτρων τόσο για τους 
εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες, 
με ιδιαίτερο βάρος στις ΜΜΕ, στο 
πλαίσιο της κοινωνικά αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των αναδιαρθρώσεων των 
επιχειρήσεων με τη στροφή στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ενός 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·
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Or. el

Τροπολογία 163
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες και να αναπτύξουν 
μια συνεπή, ολιστική, μακροπρόθεσμη 
προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης 
και φροντίδας, ως προτείνεται στη 
σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής[1]·
[1] Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα 
τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού 
ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο 
(COM(2011)66)

Or. en

Τροπολογία 164
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο βρίσκεται στο υψηλό 
ποσοστό του 14,4% στην ΕΕ· επισημαίνει 
ότι η μείωση του ποσοστού των ατόμων 
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εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο 
κατά μία μόνο ποσοστιαία μονάδα θα 
μπορούσε να σημαίνει περίπου 500.000 
πιθανούς εργαζομένους· καλεί τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν με συνέπεια 
πολιτικές από τα εθνικά σχέδια δράσης· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

Or. de

Τροπολογία 165
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό· 
τονίζει τη σημασία μίας σχολικής 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης η οποία θα προσανατολίζεται 
στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη 
να υιοθετήσουν πολιτικές ενάντια στην 
πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής 
φοίτησης και να προσφέρουν εναλλακτικές 
δυνατότητες μάθησης και κατάρτισης σε 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες·

Or. de

Τροπολογία 166
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό· 
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό, 
παρά το γεγονός ότι η προσχολική 
εκπαίδευση προσφέρει μια στέρεη βάση 
για την ανάπτυξη όχι μόνο των 
μελλοντικών λειτουργικών δεξιοτήτων 
των ανθρώπων, αλλά και της ικανότητάς 
τους για μάθηση, για ειδίκευση και για 
περαιτέρω ανάπτυξη· καλεί, επομένως, τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές 
ενάντια στην πρόωρη εγκατάλειψη της 
σχολικής φοίτησης και να προσφέρουν 
εναλλακτικές δυνατότητες μάθησης και 
κατάρτισης σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες·

Or. en

Τροπολογία 167
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και 
να προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές σχεδιασμένες για να παράσχουν 
ένα σύγχρονο, υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικό σύστημα, για την πρόληψη 
της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής 
φοίτησης και εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, να ενθαρρύνουν 
την κοινωνικοποίηση των παιδιών και να 
τα βοηθήσουν να βρουν απασχόληση 
καθώς και να βελτιώσουν το σχολικό 
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δίκτυο στις αγροτικές περιοχές·

Or. lt

Τροπολογία 168
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες και δυνατές 
γέφυρες αναπροσανατολισμού·

Or. fr

Τροπολογία 169
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης, να 
άρουν όλα τα εμπόδια οικονομικής και
κοινωνικής φύσεως για την συνέχιση των 
σπουδών και να προσφέρουν εναλλακτικές 
δυνατότητες μάθησης και κατάρτισης σε 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες·
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Or. it

Τροπολογία 170
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
αποτελεσματικότερες πολιτικές ενάντια 
στην πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής 
φοίτησης και να προσφέρουν εναλλακτικές 
δυνατότητες μάθησης και κατάρτισης σε 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και να 
αναπτύξουν αποτελεσματικές 
διασυνδέσεις μεταξύ της αρχικής 
κατάρτισης και του κόσμου των 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 171
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες·

10. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο παραμένει υψηλό·
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
πολιτικές ενάντια στην πρόωρη 
εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης και να 
προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες 
μάθησης και κατάρτισης σε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες·
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Or. hu

Τροπολογία 172
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. εκφράζει την λύπη του για το γεγονός 
ότι μεγάλος αριθμός απασχολήσιμων 
ατόμων με αναπηρία, δεν είναι ενταγμένοι 
στην αγορά εργασίας και καλεί τα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν πολιτικές για 
εναλλακτικές στην εκπαίδευση, στην 
απόκτηση προσόντων και στην 
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία· 

Or. bg

Τροπολογία 173
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν χρηματοδοτούμενα από το 
δημόσιο και δεόντως οργανωμένα 
ιδρύματα αρχικής εκπαίδευσης, που θα 
καλύπτουν τα προσχολικά ιδρύματα, την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, την επαγγελματική 
κατάρτιση και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με καλά εκπαιδευμένους 
δασκάλους υψηλής ειδίκευσης και 
βοηθητικό προσωπικό με καλές αποδοχές 
και συνθήκες εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 174
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτως ώστε 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ανάγκες των ατόμων και της αγοράς 
εργασίας, περιλαμβάνοντας την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
βασικών δεξιοτήτων (αλφαβητισμός και 
αριθμητισμός), την προώθηση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τα μέτρα προς 
διευκόλυνση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 175
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, ιδίως 
των ανθρώπων με διαπιστωμένες ειδικές 
ανάγκες, όπως οι νέοι, οι χαμηλής 
ειδίκευσης άνθρωποι, τα άτομα με 
αναπηρίες, οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι, τα μέλη εθνοτικών 
μειονοτήτων και οι κοινωνικώς 
αποκλεισμένοι, καθώς και οι εργαζόμενοι 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην άτυπη 
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οικονομία, στον αγροτικό τομέα και οι 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. en

Τροπολογία 176
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. τονίζει ότι χρειαζόμαστε δημόσια 
εκπαιδευτικά συστήματα που θα είναι 
προσβάσιμα σε όλους και θα συμβάλλουν 
στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για 
όλους·

Or. en

Τροπολογία 177
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. τονίζει ότι είναι σημαντικά η 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου για 
την υποστήριξη εκπαιδευτικών 
οργανισμών, η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις και οι 
στρατηγικές δημόσιων υπηρεσιών για δια 
βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των 
επί παραγγελία μεθόδων, της επικύρωσης 
και της αντιστάθμισης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 178
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο· υπό συνθήκες επιταχυμένου 
ρυθμού  οικονομικής αναδιάρθρωσης, οι 
προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και το 
έμπειρο στελεχικό δυναμικό, οι 
καινοτομίες, η επιστήμη, η τεχνολογία, οι 
πράσινες θέσεις απασχόλησης·

Or. bg

Τροπολογία 179
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο· τονίζει ότι η πρόσβαση στην 
εκπαίδευση δεν επιτρέπεται να είναι 
ζήτημα κοινωνικού ή οικονομικού 
στάτους των γονέων·

Or. de

Τροπολογία 180
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο· υπογραμμίζει ότι, ιδίως στις 
αστικές περιοχές, οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση και 
έχουν περισσότερες δυνατότητες για να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες 
για την ανάπτυξη ομίλων καινοτόμων 
επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι η 
δημιουργία τέτοιων πυρήνων μπορεί να 
δώσει αποφασιστική ώθηση στην τοπική 
οικονομική ανάπτυξη και να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 181
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο και για εξασφάλιση 
επαγγελματικών δυνατοτήτων 
μετεκπαίδευσης σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες·

Or. de
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Τροπολογία 182
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο·

11. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για ανάδειξη των ευρωπαϊκών κέντρων
αριστείας με νέες πανεπιστημιακές 
εξειδικεύσεις για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο και για διευκόλυνση της 
κινητικότητας των νέων στον τομέα 
αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 183
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε μεταρρυθμίσεις των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με σκοπό την προσαρμογή 
τους στις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης 
αγοράς, των τεχνολογικών απαιτήσεων 
και των νέων προσεγγίσεων της 
οργάνωσης της εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 184
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12



PE467.007v01-00 98/194 AM\869131EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες 
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες 
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση· είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί το αναγκαίο 
μείγμα δεξιοτήτων, το οποίο θα είναι 
προσβάσιμο σε όλες τις ομάδες και θα 
είναι τέτοιο ώστε να παρέχει 
ολοκληρωμένες ικανότητες και τα 
αρμόζοντα εκπαιδευτικά προγράμματα· 
συνιστά την καθιέρωση εθνικών 
πλαισίων επαγγελματικών προσόντων·

Or. bg

Τροπολογία 185
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση 
οριζόντιες βασικές ικανότητες για 
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη και 
απασχόληση, δημιουργικότητα, 
πολιτιστική συνείδηση και 
διαπολιτισμικές ικανότητες, 
κινητικότητα, κοινωνικές και 
δημοκρατικές ικανότητες· τονίζει επ’ 
αυτού τη σημασία της προώθησης και 
αναγνώρισης τόσο των ‘σκληρών’ όσο 
και των ‘μαλακών’ δεξιοτήτων προς 
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης 
των ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 186
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες 
στις πολιτικές τους για την 
επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου 
μάθηση·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, επικοινωνιακή χρήση 
ξένων γλωσσών και οριζόντιες βασικές 
ικανότητες όπως η δημιουργικότητα, η 
πολιτιστική ευαισθησία και το 
επιχειρηματικό πνεύμα σε όλα τα επίπεδα 
του εκπαιδευτικού συστήματος·

Or. da

Τροπολογία 187
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες 
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες
όπως η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 
καθώς και το επιχειρηματικό πνεύμα και 
η διαπολιτισμική μάθηση και δεξιότητες
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 188
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά 
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες 
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν 
δεξιότητες ΤΠΕ, εξοικείωση με ψηφιακά
μέσα και οριζόντιες βασικές ικανότητες 
στις πολιτικές τους για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·καθώς 
και αναγνώριση της αποκτηθείσας 
επαγγελματικής εμπειρίας·

Or. fr

Τροπολογία 189
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν την περιβαλλοντική 
συνειδητοποίηση και τις πράσινες 
δεξιότητες μέσα από τα συστήματά τους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ούτως ώστε 
να διευκολύνουν τη μετάβαση προς την 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 190
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης για 
εκπαιδευτικούς, ώστε να διαθέτουν τα 
στοιχεία που θα τους επιτρέψουν 
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καλύτερη προσαρμογή στις εξελίξεις της 
αγοράς καθώς και ανάπτυξη προσόντων 
που να αντιστοιχούν σε όλα τα επίπεδα 
της εκπαίδευσης·

Or. pt

Τροπολογία 191
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 192
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας· τονίζει την ανάγκη ελάχιστων 
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προδιαγραφών για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης σε σχέση με το 
εισόδημα και τα κοινωνικά δικαιώματα, 
για να υπάρχει προστασία από την 
εκμετάλλευση και να διασφαλίζεται η 
ενδεδειγμένη ανταμοιβή·  απαιτεί τη 
θέσπιση δεσμευτικού ευρωπαϊκού  
ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης·

Or. de

Τροπολογία 193
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν και υιοθετήσουν 
περισσότερες προσεγγίσεις για το 
συνδυασμό εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στα σχολεία και τον τόπο εργασίας· 
παράλληλα, καλεί τους εμπλεκόμενους 
φορείς να διασφαλίσουν ότι οι περίοδοι 
άσκησης και μαθητείας συνδέονται με 
δυνατότητες νέων θέσεων εργασίας·
τονίζει την ανάγκη αξιοπρεπών συνθηκών 
πρακτικής άσκησης και κανόνων προς 
αποφυγή καταχρήσεων, ούτως ώστε η 
άσκηση να αντιστοιχεί στο στόχο της και 
να μην χρησιμοποιείται προς 
υποκατάσταση της τακτικής 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 194
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο και να προωθήσουν ένα πλαίσιο 
ποιότητας της πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας που να οδηγεί κατά το δυνατόν 
σε σταθερή απασχόληση· παράλληλα, 
καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να 
διασφαλίσουν ότι οι περίοδοι άσκησης και 
μαθητείας συνδέονται με δυνατότητες 
νέων θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 195
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· καλεί παράλληλα τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την ποιότητα των περιόδων άσκησης και 
μαθητείας που πρέπει να αποτελούν 
εκπαιδευτική εμπειρία και να συνδέονται 
με δυνατότητες νέων θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 196
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας ή αντιστοιχούν σε εκ των 
προτέρων εντοπισμένη ανάγκη τοπικών 
διεξόδων στην αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 197
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας
αμείβονται ικανοποιητικά, εξασφαλίζουν 
πράγματι την απόκτηση δεξιοτήτων και
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 198
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας και όχι με την εκμετάλλευση 
των νέων·

Or. bg

Τροπολογία 199
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο, να τους προσφέρουν υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σχετικά με τις 
σταδιοδρομίες και να διευκολύνουν την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας· 
παράλληλα, καλεί τους εμπλεκόμενους 
φορείς να διασφαλίσουν ότι οι περίοδοι 
άσκησης και μαθητείας συνδέονται με 
δυνατότητες νέων θέσεων εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι όλες οι περίοδοι άσκησης και 
μαθητείας εξελίσσονται με πλήρεις τις 
σχετικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα και
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 201
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας 
συνδέονται με δυνατότητες νέων θέσεων 
εργασίας·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ένα διττό σύστημα 
εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την 
είσοδο των νέων στην αγορά σε πρώιμο 
στάδιο· παράλληλα, καλεί τους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
ότι οι περίοδοι άσκησης και μαθητείας, με 
παρακολούθηση από επαγγελματίες 
μέντορες, συνδέονται με δυνατότητες νέων 
θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 202
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει την αναμενόμενη έλλειψη 
δεξιοτήτων στον τομέα της 
πληροφορικής και μηχανικής· ζητεί να 
αναληφθεί μια συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία από την ΕΕ με στόχο την 
προσέλκυση κοριτσιών σε επαγγέλματα 
σχετικά με τα μαθηματικά, την 
πληροφορική, τις φυσικές επιστήμες και 
την τεχνολογία, και την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων που επικρατούν ακόμη 
για αυτά τα επαγγέλματα· τονίζει ότι τα 
μέσα ενημέρωσης και η παιδεία 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
καταπολέμηση τέτοιων στερεοτύπων·

Or. en

Τροπολογία 203
Licia Ronzulli, Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι έχει θεμελιώδη 
σημασία να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στις σωστές δεξιότητες και να 
βελτιωθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να συνδυάζει θέσεις εργασίας 
και δεξιότητες, προβλέποντας εύστοχα τις 
μελλοντικές τάσεις προκειμένου να 
προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε 
όλους και να δημιουργήσει μία οικονομία 
βιώσιμη και αποτελεσματικότερη 

Or. it

Τροπολογία 204
Regina Bastos
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν μια τεκμηριωμένη 
ανταλλαγή πολιτικών σχετικά με τη 
μετάβαση από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην εργασία και με την 
κινητικότητα για μάθηση που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 205
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν την προσέγγιση 
μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να 
διαμορφωθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα 
παράλληλα, τα οποία συνδυάζουν τη 
θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική 
εμπειρία, για να εφοδιάσουν τους νέους 
τόσο με τις αναγκαίες γενικές γνώσεις 
όσο και με ειδικές ικανότητες· καλεί 
επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προβούν σε επενδύσεις για να 
υποστηρίξουν μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για την επαγγελματική 
κατάρτιση (VET), τις τεχνικές σπουδές 
και την επιχειρηματικότητα, ώστε τα 
προγράμματα αυτά να μην 
αντιμετωπίζονται ως μειωτική επιλογή, 
αλλά ως ευκαιρία για την κάλυψη των 
κενών απασχόλησης τεχνικών 
ειδικοτήτων, η ζήτηση των οποίων 
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αυξάνεται αισθητά, και για να τεθεί εκ 
νέου σε κίνηση η ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 206
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και 
σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί, με 
μέσα όπως τα EQR, ECVET και ECTS, 
η αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων, στο πλαίσιο 
της θεσμοθετημένης, μη θεσμοθετημένης 
και άτυπης μάθησης, σε επίπεδο ΕΕ και η 
αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και σε 
εργαζομένους από τρίτες χώρες· καθιστά 
σαφές ότι αυτή η αμοιβαία αναγνώριση 
πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων 12 
μηνών μετά την απόκτηση των 
προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 207
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο 
ΕΕ και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί 
και σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να καταστούν οι 
απαιτήσεις περί ικανοτήτων, πτυχίων και 
δεξιοτήτων πλέον διαφανείς ώστε να 
λειτουργήσουν ως βάση για την αμοιβαία 
αναγνώριση και διαμόρφωση μεθόδων 
και μέσων, όπως λόγου χάρη κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την αμοιβαία 
αναγνώριση, διότι κάτι τέτοιο θα 
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διευκολύνει την διαδικασία για τον 
εργαζόμενο ως προς την αναγνώριση των 
εκπαιδευτικών προσόντων και 
δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει·

Or. da

Τροπολογία 208
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και 
σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. ζητά να βελτιωθεί η αμοιβαία 
αναγνώριση των ικανοτήτων, των πτυχίων 
και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και η 
αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και σε 
εργαζομένους από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 209
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και 
σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο 
ΕΕ, με την ανάπτυξη των κατάλληλων 
ευρωπαϊκών πλαισίων, όπως το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΕΠΕΠ) και το Ευρωπαϊκό 
σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(ECVET), και η αναγνώριση αυτή να 
επεκταθεί και σε ειδικευμένους
εργαζομένους από τρίτες χώρες·
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Or. en

Τροπολογία 210
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο 
ΕΕ και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί 
και σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. ζητεί από την Επιτροπή, στην 
προσεχή νομοθετική πρωτοβουλία για τα 
επαγγελματικά προσόντα να προτείνει 
ενισχυμένο μηχανισμό αναγνώρισης των 
ικανοτήτων, των πτυχίων και δεξιοτήτων 
στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης 
κατάρτισης και όχι της κλασικής και η 
αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και σε 
εργαζομένους από τρίτες χώρες·

Or. pt

Τροπολογία 211
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο 
ΕΕ και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί 
και σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να
παρακολουθείται με προσοχή η δυναμική 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
ικανοτήτων, των πτυχίων και δεξιοτήτων
κυρίως των εργαζομένων από τρίτες 
χώρες για την προστασία των χρηστών 
των υπηρεσιών και την διατήρηση των 
απαραίτητων ποιοτικών προτύπων για 
την καλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και των μηχανισμών 
ανταγωνισμού, περιλαμβανομένων και 
αυτών της αγοράς εργασίας·
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Or. it

Τροπολογία 212
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και 
σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο 
ΕΕ, προς βελτίωση επίσης της 
αναγνώρισης των άτυπων δεξιοτήτων και 
μεθόδων μάθησης, όπως οι αποκτούμενες 
κατά την εργασία και μέσω 
δραστηριοτήτων εθελοντισμού, και η 
αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και σε 
εργαζομένους από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 213
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και 
σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
αποκτούμενων στα πλαίσια της άτυπης 
και της ανεπίσημης εκπαίδευσης, και η 
αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και σε 
εργαζομένους από τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 214
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και η αναγνώριση αυτή να επεκταθεί και 
σε εργαζομένους από τρίτες χώρες·

14. θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί η 
αμοιβαία αναγνώριση των ικανοτήτων, 
των πτυχίων και δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ 
και να επεκταθούν οι μηχανισμοί της 
αναγνώρισης και σε εργαζομένους από 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 215
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. είναι σημαντική η ενίσχυση της 
γεωγραφικής κινητικότητας, της 
εξάλειψης των νομικών και διοικητικών 
κωλυμάτων, ο συντονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 
επιμέρους κρατών μελών καθώς και η 
παγίωση ενιαίου επιστημονικού-
ερευνητικού χώρου·

Or. bg

Τροπολογία 216
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. συνιστά στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν στοχευμένα το 
μεταναστευτικό δυναμικό, 
εξασφαλίζοντας ποιοτικότερη 
ενσωμάτωση, πιο ευέλικτη πολιτική στην 
υποδοχή των μεταναστών και 
ρυθμισμένη αναγνώριση των δεξιοτήτων, 
των προσόντων, του βαθμού 
εκπαίδευσης, των γνώσεων και των 
ικανοτήτων τους· 

Or. bg

Τροπολογία 217
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρηματοδοτήσουν τη μετεκπαίδευση 
ατόμων με σωματική ή ψυχολογική 
αναπηρία στην ήδη ασκούμενη από 
αυτούς επαγγελματική δραστηριότητα, 
στο πλαίσιο ενός μοντέλου 
υποστηριζόμενης απασχόλησης·

Or. bg

Τροπολογία 218
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες να αναπτύξουν 
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ικανοποιητικούς δείκτες για τη μέτρηση 
των δεξιοτήτων και της ποιότητας των 
διαφόρων επιπέδων των εκπαιδευτικών 
τους συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 219
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν περισσότερο στην κοινωνικο-
οικονομική έρευνα και να αναπτύξουν πιο 
αξιόπιστα συστήματα για την πρόβλεψη 
μελλοντικών αναγκών και ελλείψεων 
δεξιοτήτων, με ενεργό συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 220
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω 
συνεργασίας μεταξύ έρευνας, 
εκπαίδευσης και καινοτομίας, 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών 
και ορθών πρακτικών·

Or. it
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Τροπολογία 221
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. φρονεί ότι οι Υπηρεσίες Εξωτερικής 
Δράσης (ΥΕΔ), συγκεκριμένα δε οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά 
με τα προσόντα που είναι απαραίτητα για 
τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στην 
Ευρώπη, καθώς και βοηθώντας στις 
διαδικασίες που είναι απαραίτητες για 
τον ερχομό στην Ευρώπη·

Or. pt

Τροπολογία 222
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επισημαίνει ότι λόγω της 
δημογραφικής αλλαγής υπάρχουν πολλοί 
πιθανοί εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας, 
γεγονός που αποτελεί τεράστιο 
ανεκμετάλλευτο πόρο των κοινοτήτων 
μας· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις 
ευκαιρίες για τους εθελοντές μεγαλύτερης 
ηλικίας και να αναπτύξει πρόγραμμα 
«Ηλικιωμένοι εν δράσει» για τον 
αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων πολιτών 
με μεγάλη πείρα και προθυμία να 
παράσχουν εθελοντικό έργο, πρόγραμμα 
που ενδεχομένως θα εκτελείται εκ 
παραλλήλου και θα συμπληρώνει το
πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» και 
επιπλέον να προωθήσει ειδικά 
προγράμματα για τον εθελοντισμό μεταξύ 
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των γενεών και για την παροχή 
καθοδήγησης·

Or. en

Τροπολογία 223
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
κίνητρα, και υπό μορφή φορολογικών 
ελαφρύνσεων, ώστε οι δημόσιες και οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν 
νέους, να τους μεταδίδουν ικανότητες και 
να τονώνουν το επιχειρηματικό τους 
πνεύμα· συνιστά την εφαρμογή μέτρων 
για την διατήρηση και την μετάδοση 
στους νέους των ικανοτήτων και της 
τεχνογνωσίας που διαθέτουν συνήθως οι 
βιοτεχνικές ΜΜΕ της εσωτερικής αγοράς 
και οι οποίες, εάν συνδυασθούν με τις 
σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες, 
μπορούν να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα και την 
παραγωγικότητά τους 

Or. it

Τροπολογία 224
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
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και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να καταλογραφήσουν τα εμπόδια 
στην πρόσληψη εργαζομένων, να 
νομοθετούν μόνον όταν αυτό είναι 
απολύτως αναγκαίο και μετά από μελέτη 
αντικτύπου, να μην αυξάνουν τις 
κοινωνικές και φορολογικές επιβαρύνσεις 
των επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 225
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να τονώσουν τη δημιουργία 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να 
παρέχουν σε αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό 
περιβάλλον και να βελτιώσουν την 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση·
υπενθυμίζει ότι το 85% των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις 
ΜΜΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να εξαλείψουν τους φραγμούς που 
δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

15. λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις όσον αφορά τον ευρωπαϊκό 
οικονομικό ιστό, τόσο λόγω του αριθμού 
τους όσο και του στρατηγικού τους ρόλου 
στην καταπολέμηση της ανεργίας,
υπενθυμίζει ότι το 85% των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις 
ΜΜΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να εξαλείψουν τους φραγμούς που 
δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
τονώσουν την δημιουργία ΜΜΕ να τους 
παράσχουν ευνοϊκό κανονιστικό 
περιβάλλον και να διευκολύνουν την 
πρόσβασή τους στα χρηματοδοτικά μέσα 

Or. it
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Τροπολογία 226
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
να ελαχιστοποιήσουν το επίπεδο της 
γραφειοκρατίας και να βελτιώσουν την 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· 
υπενθυμίζει ότι το 85% των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις 
ΜΜΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να εξαλείψουν τους φραγμούς που 
δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

Or. en

Τροπολογία 227
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ στις οποίες οφείλεται το 
58% ολόκληρης της προστιθεμένης αξίας 
που δημιουργείται στην Ένωση· καλεί 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να 
εξαλείψουν τους φραγμούς που 



PE467.007v01-00 120/194 AM\869131EL.doc

EL

δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·
υποστηρίζει ότι τα μέτρα για τη στήριξη 
των ΜΜΕ που λαμβάνονται σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται·

Or. lt

Τροπολογία 228
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν 
τους φραγμούς που δυσχεραίνουν τη 
δημιουργία επιχειρήσεων και την 
ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων και να ασχοληθούν 
ιδίως με την επιχειρηματικότητα των 
γυναικών που παρέμεινε στάσιμη την 
τελευταία δεκαετία, να παρέχουν σε αυτές 
ένα φιλικό περιβάλλον για τη δημιουργία 
και τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας και να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 229
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία και τη 
μεγέθυνση μικρών και μεσαίων 
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αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

επιχειρήσεων, να παρέχουν σε αυτές ένα 
φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον και να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

Or. en

Τροπολογία 230
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον, 
να περιορίσουν τη γραφεικρατία, να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση και να χρησιμοποιήσουν 
κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για να 
εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, 
όπως π.χ. συστήματα εγγύησης δανείων· 
υπενθυμίζει ότι το 85% των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις 
ΜΜΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να εξαλείψουν τους φραγμούς που 
δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

Or. en

Τροπολογία 231
Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη 
δημιουργία επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν κάθε 
μέτρο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει 
τη δημιουργία επιχειρήσεων και την 
ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 232
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον 
και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι το 85% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχονται 
από τις ΜΜΕ· καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να εξαλείψουν τους 
φραγμούς που δυσχεραίνουν τη δημιουργία 
επιχειρήσεων και την ελεύθερη 
κυκλοφορία αυτών·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να τονώσουν τη δημιουργία μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, να παρέχουν σε 
αυτές ένα φιλικό ρυθμιστικό και 
φορολογικό περιβάλλον και να βελτιώσουν 
την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση·
υπενθυμίζει ότι το 85% των θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις 
ΜΜΕ· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να εξαλείψουν τους φραγμούς που 
δυσχεραίνουν τη δημιουργία επιχειρήσεων 
και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών·

Or. it
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Τροπολογία 233
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. για την αποκατάσταση της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι 
απαραίτητη μια πιο στοχοθετημένη 
εισαγωγή καινοτομιών και μια 
ανταγωνιστική βιομηχανική βάση· πρέπει 
να στηρίζονται η απασχόληση των νέων, 
τα επιχειρηματικά μοντέλα με 
επιστημονική-ερευνητική πρωτοβουλία 
καθώς και τα χωριστά κίνητρα για την 
πρόσληψη ευρύτερου φάσματος ανέργων·

Or. bg

Τροπολογία 234
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
επισήμως τη συμβολή των επιχειρήσεων 
της κοινωνικής οικονομίας στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
ιδίως όσον αφορά την αύξηση της 
απασχόλησης και τον περιορισμό του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και να θεσπίσει 
νομικό πλαίσιο που να διακρίνει μεταξύ 
αλληλασφαλιστικών εταιριών, ενώσεων 
και ιδρυμάτων αναλόγως των στόχων 
τους και της διακριτικής μορφής των 
παραγόντων της κοινωνικής οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 235
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. χαιρετίζει την απόπειρα της 
Επιτροπής  να θεσπίσει μελλοντικά μία 
απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης 
για τη βραχυπρόθεσμη παραμονή 
συνεργατών κοινοπραξίας, οι οποίοι 
προέρχονται από τρίτες χώρες, σε όλη 
την επικράτεια της ΕΕ· 

Or. de

Τροπολογία 236
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να επενδύσουν περισσότερο 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας ούτως 
ώστε α) να δημιουργήσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης για ανθρώπους με διάφορες 
δεξιότητες και β) να περιορίσουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 237
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω 
νεοσύστατων ΜΜΕ και τη μεγέθυνση 
μέσω της προαγωγής επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, της προπαίδευσης νέων 
επιχειρηματιών και της υποστήριξης της 
αποτελεσματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων 
των υπαλλήλων ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 238
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. πιστεύει ότι οι εργοδότες, και ιδίως 
οι ΜΜΕ, πρέπει να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης, 
καθιστώντας τη μάθηση πιο προσβάσιμη 
κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας 
και καλύτερα προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των εργαζομένων, με την 
εξατομίκευση των σχεδίων μάθησης, τη 
μετάθεση του βάρους στη βάσει 
ικανοτήτων κατάρτιση, τη μετακίνηση 
προς τη δομοστοιχειωτοποίηση ή με τη 
χρήση της εξ αποστάσεως μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 239
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. πιστεύει ότι η κοινωνική οικονομία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, στη διατήρηση θέσεων 
εργασίας σε τομείς και βιομηχανίες που 
είναι σε κρίση και/ή αντιμετωπίζουν την 
απειλή κλεισίματος, στην αύξηση των 
επιπέδων σταθερότητας των θέσεων 
εργασίας, στη διατήρηση της ζωντάνιας 
δεξιοτήτων όπως η βιοτεχνία και στη 
διερεύνηση νέων επαγγελμάτων και την 
ανάπτυξη διαδρομών προς την 
απασχόληση για τις ομάδες με ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα και κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 240
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας ως 
πηγής δυνατοτήτων απασχόλησης με 
αξιοπρεπείς συνθήκες για πολλούς 
εργαζόμενους που συχνά αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία πλούτου 
χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό και 
βοηθώντας στη δημιουργία αγορών 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 241
Ole Christensen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υπογραμμίζει ότι στο μέλλον δεν θα 
αντιμετωπίσουμε μόνο το πρόβλημα της 
έλλειψης ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού στην επιστήμη, στην 
τεχνολογία, στους πολυτεχνικούς και 
άλλους γνωστικούς κλάδους αλλά θα 
χρειαστεί να καταβάλουμε προσπάθειες 
για να αυξηθούν οι δεξιότητες των 
ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών·

Or. da

Τροπολογία 242
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συνεργασία 
για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
και ανταγωνιστικής αγοράς 
επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη καινοτόμων 
ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία 243
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαγράφεται
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ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 244
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα· τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο 
πρέπει να προσεχθούν και κοινωνικές 
παράμετροι και να αποτραπεί το 
ντάμπινγκ μισθών·

Or. de

Τροπολογία 245
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά ώστε να 
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φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων• 
σε σχέση με αυτό· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα•

διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων· σε σχέση με αυτό καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να ενθαρρύνουν την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρίας προκειμένου να αναπτυχθεί η 
ενιαία αγορά λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την κοινωνική ασφάλεια των 
μισθωτών και τηρώντας τις ισχύουσες 
διατάξεις περί μισθών και συνθηκών 
εργασίας στην χώρα υποδοχής 

Or. da

Τροπολογία 246
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

16. θεωρεί ότι εκείνο που επείγει είναι να 
δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της 
παραγωγής, σε δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου, στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και με 
δικαιώματα και στον αγώνα για την 
εξάλειψη της φτώχειας· σε σχέση με αυτό,
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να ενθαρρύνουν την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα·

Or. pt

Τροπολογία 247
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

16. θεωρεί ότι μια ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά χωρίς φραγμούς πρέπει να 
συμβαδίζει με μια εργατική νομοθεσία 
που δημιουργεί ίσους όρους 
ανταγωνισμού, ισχυρά δίκτυα κοινωνικής 
ασφάλισης, δυνατότητες μεταφοράς των 
δικαιωμάτων·και παροχές ώστε να 
διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων σε σχέση με αυτό, καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να ενθαρρύνουν την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα καθώς και 
να διασφαλίσουν την δυνατότητα 
μεταφοράς κοινωνικών δικαιωμάτων για 
όλους τους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 248
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα και να ευαισθητοποιήσουν  και να 
αυξήσουν το επίπεδο κοινωνικής 
αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων·

Or. lt



AM\869131EL.doc 131/194 PE467.007v01-00

EL

Τροπολογία 249
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα·

16. θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά χωρίς 
φραγμούς ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· 
σε σχέση με αυτό, καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με 
τους κοινωνικούς εταίρους και να 
ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και εμπειρίας σε αυτόν τον 
τομέα καθώς και να διασφαλίσουν την 
δυνατότητα μεταφοράς κοινωνικών 
δικαιωμάτων για όλους τους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 250
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να 
δοθεί ένα τέρμα στο κοινωνικό ντάμπινγκ 
και στην υπονόμευση των συνθηκών 
εργασίας στην ΕΕ, να θέσει σε εφαρμογή 
τις αναγκαίες νομικές διατάξεις που θα 
καταστήσουν τις οικονομικές ελευθερίες 
στην ενιαία αγορά συμβατές με την 
τήρηση των πλέον προηγμένων 
εργασιακών νομοθετημάτων, προτύπων 
και πρακτικών στον τομέα των 
βιομηχανικών σχέσεων, με το σεβασμό 
των δικαιωμάτων της συλλογικής 
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εκπροσώπησης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και με τη συλλογική 
δράση που περιέχει το δικαίωμα στην 
απεργία και την αρχή της ίσης αμοιβής 
για εργασία ίσης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 251
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 β. πιστεύει ότι η μετεγκατάσταση της 
παραγωγής χάρη στις αναδιαρθρώσεις 
βιομηχανικών επιχειρήσεων και στην 
αδυναμία κανονιστικής ρύθμισης της 
συμπεριφοράς των πολυεθνικών επί του 
θέματος έχουν αρνητικές συνέπειες στο  
ποσοστό απασχόλησης και στην 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
σύνολο κανόνων και πολιτικών ώστε να 
υπάρξει ένα πλαίσιο αποδεκτών από την 
κοινωνία αναδιαρθρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 252
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. πιστεύει ότι η επαγγελματική 
κινητικότητα αποτελεί προϋπόθεση για 
να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία 
επιλογής και για να μπορούν περισσότερα 
άτομα να βρίσκουν νέες και καλύτερες 
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θέσεις εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 253
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την 
αναγνώριση των τίτλων και των 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 254
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους·
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους·
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία· ζητεί ωστόσο, ο αγώνας 
αυτός κατά της αδήλωτης εργασίας να 
διεξαχθεί σε πλαίσιο σεβασμού του νόμου 
και της διαδικασίας κατ’αντιπαράθεση. 
Ζητεί επίσης σαφή ορισμό της αδήλωτης 
εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 255
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους·
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους·
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία· υπογραμμίζει εξ άλλου 
την ανησυχητική αύξηση του φαινομένου 
των "ψευδο-αυτοαπασχολούμενων", το 
οποίο επιτρέπει να παρακαμφθούν οι 
ουσιώδεις προστασίες που προβλέπονται 
για πολλούς, συχνά νέους και 
προσοντούχους, εργαζόμενους·

Or. it

Τροπολογία 256
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα εργατικά 
δικαιώματα και για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία· καλεί τα κράτη μέλη 
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αφενός να δημιουργήσουν κίνητρα για 
τους εργοδότες ώστε να προσφέρουν 
αυτοί ευκαιρίες νόμιμης απασχόλησης 
και αφετέρου να απαλείψουν όλα τα 
χαρακτηριστικά που καθιστούν 
ελκυστική την επισφαλή απασχόληση ή 
την ψευδο-αυτοαπασχόληση, όπως είναι 
οι χαμηλότερες κοινωνικές εισφορές ή οι 
φορολογικές περικοπές·

Or. en

Τροπολογία 257
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία· ζητεί να δημιουργηθεί μια 
οικονομία της περίθαλψης προκειμένου 
να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες και 
να διασφαλιστούν προσιτές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες μέριμνας για όλους, 
με καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβής 
ούτως ώστε να μην καταφεύγουν στην 
αδήλωτη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 258
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους, να τιμωρούν τους 
εργοδότες που προσφέρουν επισφαλείς 
εργασιακές συμβάσεις καθώς  και να 
ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες με 
στόχο την ευαισθητοποίηση για τα 
μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα για 
εργαζόμενους στην παραοικονομία·

Or. bg

Τροπολογία 259
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους·
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους·
καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις για τον 
κατώτατο μισθό, να διευκολύνουν τη 
νόμιμη απασχόληση, να προωθήσουν την 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, να 
διεξάγουν τακτικούς ελέγχους και να 
ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες με 
στόχο την ευαισθητοποίηση για τα 
μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα για 
εργαζόμενους στην παραοικονομία·

Or. lt

Τροπολογία 260
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία· ζητεί να δημιουργηθεί μια 
οικονομία της περίθαλψης προκειμένου 
να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες και 
να διασφαλιστούν προσιτές και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες μέριμνας για όλους, 
με καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβής 
ούτως ώστε να μην καταφεύγουν στην 
αδήλωτη εργασία·

Or. en

Τροπολογία 261
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καταδικάζει απερίφραστα την αδήλωτη 
εργασία, η οποία απειλεί τόσο την 
κοινωνία όσο και τους εργαζομένους· 
καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
τακτικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση για τα μακροπρόθεσμα 
μειονεκτήματα για εργαζόμενους στην 
παραοικονομία·

17. καταδικάζει απερίφραστα την 
παράνομη εργασία, η οποία ζημιώνει 
σοβαρά τόσο την κοινωνία όσο και τους 
εργαζομένους· καλεί τα κράτη μέλη να 
διεξάγουν συχνότερα ελέγχους και να 
επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις και 
να ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες 
με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα 
μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα για 
εργαζόμενους στην παραοικονομία·

Or. de
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Τροπολογία 262
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός και ο οποίος αποτελεί 
καίριο παράγοντα κοινωνικής ένταξης·
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποστηρίξει και να εφαρμόσει την 
(αναμενόμενη) σύμβαση της ΔΟΕ, 
συνοδευόμενη από σύσταση για τους 
οικιακούς βοηθούς, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι συχνά απάνθρωπες 
συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων σε 
αυτό το τομέα· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων που είναι στην πλειοψηφία 
τους γυναίκες··

Or. en

Τροπολογία 263
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
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επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων και εάν καλύπτεται αυτή 
πλήρως από τους κανονισμούς και τις 
διατάξεις που ισχύουν στις αγορές 
εργασίας των κρατών μελών·

Or. da

Τροπολογία 264
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αντιπροσωπεύει δυναμικό 
απασχόλησης που αναμένεται να καταστεί 
σημαντικότερο· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

Or. fr
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Τροπολογία 265
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη και εξαιτίας των δημογραφικών 
αλλαγών θα γίνει ακόμα πιο σημαντικός· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μία 
έρευνα για βοηθούς περίθαλψης που 
απασχολούνται στις οικίες των πελατών 
τους, για να προσδιοριστεί εάν η 
νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή νομική 
προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 266
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 

18. θεωρεί ότι ο τομέας της υγείας 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2010· παράλληλα, θεωρεί ότι 
εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών ο 
τομέας της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας αποτελεί ένα σημαντικό 
εργοδότη που αναμένεται να γίνει ακόμα 
πιο σημαντικός· καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει μία έρευνα για βοηθούς 
περίθαλψης που απασχολούνται στις οικίες 
των πελατών τους, για να προσδιοριστεί 
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εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων·

εάν η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει επαρκή 
νομική προστασία σε αυτή την κατηγορία 
εργαζομένων, καθώς και για άλλες λύσεις 
που ενδείκνυνται, είναι βιώσιμες και 
στηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση· 

Or. hu

Τροπολογία 267
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. επισημαίνει τις δυνατότητες που 
διαθέτουν οι υπηρεσίες κοινωνικής 
πρόνοιας, υγειονομικής περίθαλψης και 
εκπαίδευσης για δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και ζητεί να υπάρξει 
ισχυρή και βιώσιμη επένδυση σε τούτες 
τις καίριας σημασίας υπηρεσίες και 
υποδομές και να διασφαλίζονται 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με στόχο 
την παροχή υπηρεσιών ποιότητας· 
προσβλέπει στο σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής προκειμένου να καλυφθεί το 
κενό στην διαθεσιμότητα εργαζομένων 
του τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 268
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι μία αποτελεσματικότερη 
χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων πρέπει να συνοδεύεται από 
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κατάλληλη αύξησή τους χάρη στους 
ίδιους πόρους του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των φιλόδοξων στόχων στον 
τομέα της απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 269
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που θα 
είχε η επένδυση κονδυλίων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στην εκπαίδευση και 
την επαγγελματική κατάρτιση στους 
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας από 
τεχνολογική άποψη καθώς και στους 
ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς για την 
προώθηση της μετάβασης προς 
περισσότερο βιώσιμα αναπτυξιακά 
πρότυπα·

Or. es

Τροπολογία 270
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κράτη μέλη 
με υψηλά ποσοστά ανεργίας και όπου το 
μέσο μηνιαίο εισόδημα είναι κάτω του 
ορίου της φτώχειας·

Or. lt

Τροπολογία 271
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν, 
στην πράξη, την αποδοτική και 
απλοποιημένη χρήση των διαδικασιών 
προκαταβολής και επιστροφής των 
κονδυλίων της ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και των 
μηχανισμών, όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 272
Mara Bizzotto
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική, συνδυαστική και συνεπή 
προς την αποστολή τους χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και των 
μηχανισμών, όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 273
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

19. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, 
τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν 
την αποδοτική χρήση των κονδυλίων της 
ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, και των μηχανισμών, 
όπως είναι ο Μηχανισμός 
Μικροχρηματοδότησης, με στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 274
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση της 
νομικής ασφάλειας των επιχειρήσεων, 
κυρίως συντομεύοντας τις προθεσμίες 
παραγραφής που ισχύουν στο πλαίσιο των 
εργατικών διαφορών·

Or. fr

Τροπολογία 275
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. θεωρεί ότι, για να χρησιμοποιηθεί 
επωφελώς, το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
ταμείο οφείλει να επικεντρωθεί στις 
επενδύσεις σε δεξιότητες, στη διαρκή 
επιμόρφωση, λαμβάνοντας υπόψη νέες 
δεξιότητες που άπτονται της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της επανεκπαίδευσης, 
στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας, στη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης και στις κοινωνικές 
συνθήκες, στην έρευνα και στην 
καινοτομία ώστε να διευκολυνθεί η 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, 
προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη, την ικανοποιητική αμοιβή, 
την ποιότητα ζωής και την απασχόληση 
στην Ευρώπη, και, τέλος, σε μέτρα προς 
καταπολέμηση της φτώχειας και επίτευξη 
της κοινωνικής ένταξης·

Or. en
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Τροπολογία 276
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 β. επισημαίνει την αναγκαιότητα 
συμπληρωματικών πόρων προκειμένου 
να χρηματοδοτηθούν τα μέσα του 
ευρωπαϊκού συμφώνου για την 
απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, 
πόρων που μπορούν να εξευρεθούν μέσω 
της εισαγωγής ενός πράσινου φόρου για 
το διοξείδιο του άνθρακα και μέσω της 
αυστηρότερης εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών, με στόχο να 
δοθεί ώθηση στην δημιουργία 
"πράσινων" θέσεων απασχόλησης, ιδίως 
στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
ανακύκλωσης, τομείς που αξίζουν 
ενεργής υποστήριξης·

Or. en

Τροπολογία 277
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια·

20. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες 
μελέτες αποδεικνύουν ότι η αυξημένη 
ευελιξία έχει γενικά ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του καθεστώτος των 
εργαζομένων, που όλο και συχνότερα δεν 
προσλαμβάνονται σε μόνιμη αλλά σε 
προσωρινή βάση, υπό καθεστώς όχι 
πλήρους αλλά μερικής απασχόλησης και 
συχνότερα στρέφονται παρά τη θέλησή 
τους στην αυτοαπασχόληση• 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες έρευνες που 
βασίζονται σε δεδομένα του ΟΟΣΑ 
δείχνουν ότι όσο πιο ευέλικτη είναι η 
απασχόληση τόσο πιο επισφαλής είναι και 
ότι η ευελιξία της απασχόλησης έχει τις 
εντονότερες αρνητικές επιπτώσεις στην 
«απασχολησιμότητα» (βελτίωση των 
δεξιοτήτων και προσόντων των 
εργαζομένων)·

Or. pt

Τροπολογία 278
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια·

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι 
οι πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια πρέπει 
να προσαρμοστούν στα κοινωνικά 
δεδομένα και στη συγκεκριμένη δομή των 
εθνικών αγορών εργασίας καθώς και στα 
συμφέροντα των εργοδοτών και 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 279
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
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με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια·

με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια· επισημαίνει 
εντούτοις την ανάγκη να συνεχιστούν οι 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 
χωρίς να υπονομεύονται οι επιτυχείς 
πολιτικές «ευελιξίας με ασφάλεια» που 
βασίζονται στην συναίνεση και στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη που υφίσταται 
μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 280
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια·

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια, ειδικότερα σε 
περίπτωση που έχουν εισαχθεί σημαντικά 
μέτρα εξωτερικής ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση 
των συστημάτων της κοινωνικής 
ασφάλισης 

Or. it

Τροπολογία 281
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει ότι οι πολιτικές ευελιξίας 
με ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ατζέντας και συμμερίζεται την εκτίμηση 
της Επιτροπής ότι η κρίση υπήρξε μία 
σοβαρή δοκιμασία των εθνικών ρυθμίσεων 
ευελιξίας με ασφάλεια·

20. παρατηρεί με έντονα επικριτική 
διάθεση ότι οι πολιτικές ευελιξίας με 
ασφάλεια του 20ου αιώνα βρίσκονται στο 
επίκεντρο της Ατζέντας για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας και 
συμμερίζεται την εκτίμηση της Επιτροπής 
ότι η κρίση υπήρξε μία σοβαρή δοκιμασία 
των εθνικών ρυθμίσεων ευελιξίας με 
ασφάλεια από την οποία διαφάνηκαν 
επανειλημμένα οι αδυναμίες της, ιδίως 
όσον αφορά τους νέους εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 282
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκτιμά ότι οι συλλογικές συμβάσεις 
διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την 
προστασία και την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και ότι το 
μέσο αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί και η 
χρήση του να διευρυνθεί·

Or. it

Τροπολογία 283
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει 
εμφατικά τον ρόλο του κοινωνικού 
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διαλόγου ως αναπόσπαστου τμήματος 
του μοντέλου ευελιξίας με ασφάλεια· 
φρονεί ότι η ασφάλεια της απασχόλησης 
δεν πρόκειται να επιτευχθεί με την 
επίκληση της καλής θέλησης ή της 
ευθυκρισίας των εργοδοτών· πιστεύει 
επίσης ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των 
ίδιων των κοινωνικών εταίρων και 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των 
δημόσιων αρχών αποτελεί προϋπόθεση 
της ευελιξίας με ασφάλεια· φρονεί 
επιπλέον ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι 
καταλληλότεροι για να επιληφθούν των 
αναγκών των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 284
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 β. φρονεί ότι η ευελιξία με ασφάλεια 
έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις 
και πιστεύει ότι η ασφάλεια του 
εισοδήματος και ένα υψηλό επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας αποτελούν 
προϋποθέσεις για επιτυχημένες 
διαπραγματεύσεις ως προς την ασφάλεια 
του εισοδήματος· πιστεύει επιπλέον ότι οι 
λύσεις μπορούν να προκύψουν από 
διαπραγματεύσεις μόνο εφόσον υφίσταται 
ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύστημα 
ασφάλειας εισοδήματος και κοινωνικής 
προστασίας και εκτιμά ότι τούτο έχει 
επιπτώσεις όσον αφορά την 
μακροοικονομική πολιτική και τους 
περιορισμούς που τίθενται στις δημόσιες 
δαπάνες·

Or. en
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Τροπολογία 285
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 γ. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να πλαισιώσουν την 
μετάβαση προς μια κοινωνικά και 
οικονομικά βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα με ενεργητικές 
πολιτικές στην αγορά εργασίας οι οποίες 
πολιτικές θα περιλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης 
και επανεκπαίδευσης για πράσινες θέσεις 
απασχόλησης· εκτιμά ότι ειδικές 
πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν με 
στόχο την αρχική αλλά και την δια βίου 
εκπαίδευση των εργαζομένων, 
λειτουργώντας ως κινητήριος δύναμη 
ανάπτυξης που μπορεί να δώσει ώθηση 
στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 286
Licia Ronzulli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. παρατηρεί ότι είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί η δια βίου μάθηση και να 
αυξηθεί η ευελιξία και η ασφάλεια στον 
τομέα της απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 287
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
σταδιακή κατάργηση της επισφαλούς και 
άτυπης απασχόλησης· θεωρεί ότι ένα 
μέσο θα μπορούσε να είναι η θέσπιση 
ενός συστήματος προοδευτικά 
αυξανόμενων εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης για τους εργοδότες, σύμφωνα 
με την αρχή «όσο χαμηλότερη η 
κατηγορία της απασχόλησης (βραχεία 
περίοδος, χαμηλές προοπτικές, υψηλοί 
κίνδυνοι), τόσο υψηλότερες οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης»· θεωρεί ότι οι 
προοδευτικές εισφορές θα μπορούσαν να 
παρακινήσουν τους εργοδότες π.χ. να 
συνάπτουν συμβάσεις μόνιμης 
απασχόλησης αντί να παρατείνουν μία 
σύμβαση προσωρινής απασχόλησης και 
να τους ωθούν, ως εκ τούτου, να 
προσλαμβάνουν εργαζομένους με 
ευνοϊκότερους όρους·

Or. pt

Τροπολογία 288
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
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αναπηρία· αναπηρία· συνιστά συνεπώς την εκ των 
κάτω προσέγγιση για την επεξεργασία 
νέων στρατηγικών απασχόλησης για την 
διευκόλυνση του διαλόγου και την 
συμμετοχή όλων των επιπέδων πολιτικής 
και κοινωνικής διακυβέρνησης·

Or. it

Τροπολογία 289
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και παροτρύνει όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς να προωθήσουν 
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας με σκοπό την βελτίωση της 
λειτουργίας της· καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 290
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 

21. τονίζει ότι η ευελιξία με ασφάλεια δεν 
αποτελεί λύση για την κρίση και καλεί την 
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για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στους ευάλωτους και 
μειονεκτούντες εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 291
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία  και να καθιερώσει πρόσθετους 
μηχανισμούς αντιστάθμισης για τους 
εργαζόμενους που ζουν κάτω του ορίου 
της φτώχειας·

Or. lt

Τροπολογία 292
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
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ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα οι 
μετανάστες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι 
εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και οι 
εργαζόμενοι με σωματικές και 
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και με 
μειονοτική καταγωγή··

Or. en

Τροπολογία 293
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση , τα άτομα με αναπηρία
και οι εργαζόμενοι από εθνοτικές 
μειονότητες·

Or. bg

Τροπολογία 294
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί τα κράτη μέλη και 
τους κοινωνικούς εταίρους να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζομένους 
που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, 
όπως είναι για παράδειγμα οι νέοι, οι 
εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 295
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας και 
στην διεύρυνση της κινητικότητας των 
εργαζόμενων που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 296
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι νέοι, οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και τα άτομα με 
αναπηρία·

21. εντούτοις τονίζει ότι η ευελιξία με 
ασφάλεια δεν αποτελεί από μόνη της λύση 
για την κρίση και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους 
να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους 
εργαζομένους που ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι για 
παράδειγμα οι γυναίκες, οι νέοι, οι 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, οι 
εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. pt

Τροπολογία 297
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. υπογραμμίζει την σημασία των 
επενδύσεων για προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου 
να διασφαλιστεί μια απρόσκοπτη 
μετάβαση για τους εν λόγω εργαζόμενους 
και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
καμία περιοχή δεν θα υποφέρει από την 
μετατροπή της ενεργειακής παραγωγής· 
ζητεί να υπάρξει ειδική μέριμνα 
προκειμένου η μετάβαση σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας να οδηγήσει επίσης στη 
δημιουργία αξιοπρεπούς και υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης για άνδρες και 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 298
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει την ανάγκη προάσπισης 
και προαγωγής της αξιοπρεπούς και 
ποιοτικής απασχόλησης, ως κεντρικό 
άξονα του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου, και προτρέπει τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν τις προσπάθειες για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
φαινομένου των φτωχών εργαζομένων·

Or. el

Τροπολογία 299
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

22. σημειώνει ότι η αύξηση άτυπων 
μορφών απασχόλησης συνεπεία της 
αυξημένης ευελιξίας στερεί από 
αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων 
κοινωνικές παροχές, καθώς η 
επιλεξιμότητα για κοινωνικές παροχές 
εξαρτάται από το καθεστώς 
απασχόλησης του εργαζομένου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
ευελιξία θέτει επίσης κατ’ αυτόν τον 
τρόπο σε κίνδυνο την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. pt

Τροπολογία 300
Kinga Göncz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους· εκτιμά ότι η 
ισχυροποίηση των θεσμών της αγοράς 
εργασίας έχει ουσιαστική σημασία σε όλη 
τούτη τη διαδικασία διότι είναι ανάγκη 
να είναι επωφελείς για τους εργαζόμενους 
αυτές οι μεταβάσεις μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης, τύπων απασχόλησης, 
τομέων ή καθεστώτων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 301
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους, ώστε να 
τηρείται σταθερά η αρχή των ίσων 
αμοιβών για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·
κατά τον έλεγχο οι κοινωνικοί εταίροι 
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πρέπει, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου, να συμμετέχουν ουσιαστικά·

Or. de

Τροπολογία 302
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

22. πιστεύει ότι, εξαιτίας της οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι 
επιχειρήσεις δεν κατορθώνουν να βρουν 
στην αγορά εργασίας τις κατάλληλες 
μορφές συμβάσεων για να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες τους για ευελιξία, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
απρόβλεπτες διακυμάνσεις ζήτησης της 
αγοράς, για συγκράτηση του κόστους και 
για την προστασία της ασφάλειας των 
εργαζομένων· θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

Or. it

Τροπολογία 303
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22



AM\869131EL.doc 161/194 PE467.007v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους·

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης - καθώς 
και η ισορροπία μεταξύ τους, όλα τούτα με 
σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο 
δίπολο «ευελιξία με ασφάλεια» μέσω 
συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους
προκειμένου να δημιουργηθούν 
αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης, να 
υπάρξει επαρκής κοινωνική προστασία 
και να προκύψουν σύγχρονες αγορές 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 304
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι με τη νέα ώθηση 
κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών 
πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ενισχυθούν οι τέσσερις συνιστώσες της 
ευελιξίας με ασφάλεια - οι ευέλικτες και 
αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις, 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, δια βίου μάθηση και σύγχρονα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης -
καθώς και η ισορροπία μεταξύ τους·

22. θεωρεί ότι οι πρέπει οι τέσσερις 
πυλώνες της ευελιξίας με ασφάλεια - οι 
ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές 
ρυθμίσεις, ενεργητικές πολιτικές για την 
αγορά εργασίας, δια βίου μάθηση και 
σύγχρονα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης – να συνυπολογίζονται όλοι 
ταυτόχρονα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη 
δυνατότητα απασχόλησης των 
προσώπων·

Or. en
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Τροπολογία 305
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 – Α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν την «τηλεεργασία», δηλαδή 
όλες τις μορφές "εργασίας εξ 
αποστάσεως", όλες τις μορφές 
οργάνωσης και /ή διεξαγωγής εργασίας 
εκτός του κλασικού σχήματος σε 
δεδομένο τόπο και χρόνο, οι οποίες έχουν 
πλέον καταστεί δυνατές με τα μέσα 
τηλεπικοινωνίας και το διαδίκτυο υπό 
μορφή παροχής υπηρεσιών ή εργασιακής 
σχέσης· επιθυμεί επίσης οι εργοδότες να 
εκχωρούν τις δευτερεύουσες 
αρμοδιότητες στους κατωτέρους·

Or. fr

Τροπολογία 306
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. υπενθυμίζει ότι πολλοί ευρωπαίοι 
κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν μεν την 
σημασία της ευελιξίας με ασφάλεια τόσο 
για τους εργοδότες όσο και για τους 
εργαζόμενους αλλά διαφωνούν έντονα ως 
προς τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί η 
εξισορρόπηση ευελιξίας και ασφάλειας· 
υπογραμμίζει την ανάγκη έναρξης ενός 
εκτεταμένου κοινωνικού διαλόγου σε 
αυτό το θέμα·
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Or. en

Τροπολογία 307
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. επισημαίνει το γεγονός των 
διαφορετικών συστημάτων εργασιακών 
σχέσεων των κρατών μελών και τονίζει 
αφενός ότι οι τομεακές συλλογικές 
συμβάσεις τείνουν να καθιερώνουν 
ελάχιστους όρους οι οποίοι μπορούν στη 
συνέχεια να βελτιωθούν μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε επίπεδο 
επιχείρησης και αφετέρου ότι τούτοι οι 
ελάχιστοι όροι είναι ουσιώδους σημασίας 
προκειμένου να μην πέφτουν οι 
εργαζόμενοι θύματα εκμετάλλευσης· 
καλεί την Επιτροπή να αναλογιστεί το 
γεγονός ότι η αποκέντρωση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε αγορές 
εργασίας με μεγάλη παρουσία ΜΜΕ, 
όπου οι εργαζόμενοι συχνά στερούνται 
κατάλληλης εκπροσώπησης σε εταιρικό 
επίπεδο, ενδέχεται να αποδειχθεί 
ανέφικτη και να οδηγήσει σε επιδείνωση 
των συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 308
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 β. ζητεί να υπάρξει ευκολότερη 
πρόσβαση στην πληροφόρηση ως προς 
την αγορά εργασίας για όλους τους 
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παράγοντες της αγοράς εργασίας, 
αυξημένη συνεργασία και υποστήριξη 
στην οικοδόμηση συστημάτων 
ενημέρωσης και βελτιωμένη διάδοση 
πληροφοριών για την αγορά εργασίας, 
μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένης δια βίου 
καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε 
θέματα σταδιοδρομίας και ευκαιριών 
μάθησης προς τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 309
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
εφαρμοστεί επιτυχώς η ευελιξία με 
ασφάλεια, πρέπει ορισμένες προϋποθέσεις 
όπως η ύπαρξη υγιούς μακροοικονομικής 
πολιτικής και ευνοϊκού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση 
της αναγκαίας χρηματοοικονομικής 
βάσης για δημόσιες υπηρεσίες και για 
εργατικές πολιτικές, να ληφθούν υπόψη 
σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 310
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή, σε αυτήν την ιδιαίτερη 
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περίοδο κρίσης, να ληφθούν υπόψη τα 
πιθανά πλεονεκτήματα των 
αποκεντρωμένων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων προκειμένου να 
προσεγγίσουν οι στρατηγικές 
απασχόλησης τους χώρους εργασίας και 
τα καθημερινά προβλήματα των 
επιχειρήσεων και της ευρύτερης 
περιοχής·

Or. it

Τροπολογία 311
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

23. υπογραμμίζει ότι για να βγει 
δυνατότερη από την οικονομική κρίση 
και για να βελτιώσει τόσο την αγορά 
εργασίας όσο και τον αγώνα για  
κοινωνική ένταξη, πρέπει η Ευρώπη να 
αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της και να επιληφθεί 
των αναγκών των εργαζόμενων με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δημιουργηθούν στην 
αγορά εργασίας εκείνες οι συνθήκες 
εργασίας που θα επιτρέψουν στο άτομο 
να παραμείνει ενεργό σε όλη τη διάρκεια 
της επαγγελματικής ζωής του 

Or. en

Τροπολογία 312
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα, να 
διευρύνει το φάσμα των επαγγελμάτων 
και να ενθαρρύνει την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων, εφοδίων και 
ικανοτήτων στην προσφορά εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 313
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη, για να 
εξέλθει ενδυναμωμένη από την οικονομική 
κρίση, να καταστεί περισσότερο 
ανταγωνιστική και με μικρότερες 
αποκλίσεις, να έχει υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει 
μακροπρόθεσμα τα συστήματα πρόνοιας, 
πρέπει να προωθήσει υψηλού επιπέδου 
δημόσιες υπηρεσίες να αξιοποιήσει 
πλήρως τις δυνατότητες του εργατικού 
δυναμικού της, να διασφαλίσει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, να 
προωθήσει τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και την δημόσια και 
καθολική κοινωνική ασφάλιση·

Or. pt
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Τροπολογία 314
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
επενδύσει και να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες του εργατικού δυναμικού της 
για να εξέλθει ενδυναμωμένη από την 
οικονομική κρίση, να γίνει περισσότερο 
ανταγωνιστική και συγκλίνουσα με 
υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και 
απασχόλησης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 315
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

23. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του 
εργατικού δυναμικού της όλων των 
ηλικιακών ομάδων για να εξέλθει 
ενδυναμωμένη από την οικονομική κρίση, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και 
συγκλίνουσα με υψηλότερα επίπεδα 
ανάπτυξης και να διασφαλίσει τα 
συστήματα πρόνοιας μακροπρόθεσμα·

Or. de

Τροπολογία 316
Rovana Plumb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. πιστεύει ότι η εργατική νομοθεσία 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
εργαζόμενους, ιδίως αυτούς με τις άτυπες 
σχέσεις εργασίας, με τις προσωρινές 
συμβάσεις, τους οικονομικά 
εξαρτώμενους και τους ανεξάρτητους 
παρόχους υπηρεσιών και πιστεύει επίσης 
ότι ατομικά δικαιώματα στην κατάρτιση 
και στη δια βίου μάθηση πρέπει να 
αναγνωρίζονται σε όλους τους 
εργαζόμενους ανεξαρτήτως του τύπου 
σύμβασης που έχουν·

Or. en

Τροπολογία 317
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση 
και οι αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας 
ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες των 
μειονεκτούντων ομάδων και να σημειωθεί 
πρόοδος στην αγορά εργασίας·

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση 
και οι αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας, 
μέσω της υιοθέτησης στοχευμένων 
προσεγγίσεων, ώστε να αυξηθούν οι 
ευκαιρίες των ευάλωτων ομάδων (πχ. 
χαμηλής ειδίκευσης, σε μακροχρόνια 
ανεργία, νέων και ηλικιωμένων, 
μειονοτικής ή μεταναστευτικής 
προέλευσης ή με σωματικές και 
ψυχοκοινωνικές αναπηρίες) και να 
σημειωθεί πρόοδος στην αγορά εργασίας

Or. en
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Τροπολογία 318
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η 
κατάτμηση και οι αποκλεισμοί στην 
αγορά εργασίας ώστε να αυξηθούν οι 
ευκαιρίες των μειονεκτούντων ομάδων και 
να σημειωθεί πρόοδος στην αγορά 
εργασίας·

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι ο 
περιορισμός της κατάτμησης της αγοράς 
εργασίας πρέπει να επιτευχθεί μέσω της 
παροχής επαρκούς ασφάλισης για τους 
εργαζόμενους ανεξαρτήτως τύπου 
συμβολαίου, ιδίως δε για τις ευάλωτες 
ομάδες και πρέπει επίσης να βελτιωθεί η 
κατάσταση ως προς τους αποκλεισμούς 
στην αγορά εργασίας ώστε να αυξηθούν οι 
ευκαιρίες των μειονεκτουσών ομάδων και 
να σημειωθεί πρόοδος στην αγορά 
εργασίας

Or. en

Τροπολογία 319
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση 
και οι αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας 
ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες των
μειονεκτούντων ομάδων και να σημειωθεί 
πρόοδος στην αγορά εργασίας·

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση 
και οι αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας 
ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες όλων των
εργαζομένων και κυρίως των 
εργαζομένων από τις ασθενέστερες 
ομάδες να εισέλθουν και να προχωρήσουν
στην αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 320
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση 
και οι αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας 
ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες των 
μειονεκτούντων ομάδων και να σημειωθεί 
πρόοδος στην αγορά εργασίας·

24. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν η κατάτμηση 
και οι αποκλεισμοί στην αγορά εργασίας 
ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες των 
μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων και 
να σημειωθεί πρόοδος στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 321
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. φρονεί ότι η αύξηση της επισφαλούς 
εργασίας ευνοήθηκε από τις νέες 
μεθόδους διαχείρισης και εκτιμά ότι η 
ποιότητα των συμβολαίων πρέπει να 
βελτιωθεί προκειμένου να αποφευχθεί η 
περαιτέρω κατάτμηση της αγοράς 
εργασίας· επισημαίνει ότι ήδη είναι 
υψηλά τα επίπεδα της υφιστάμενης 
ευελιξίας και ότι το υπέρ το δέον ευέλικτο 
εργατικό δυναμικό πρέπει να απολαύει 
περισσότερης ασφάλειας·  πιστεύει 
ακράδαντα ότι μια θεμελιώδης 
συγκέντρωση συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων για όλους τους 
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως συμβολαίου, 
στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα 
του συνδικαλίζεσθαι, το δικαίωμα των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και το 
δικαίωμα της απεργίας πρέπει να 
θεσμοθετηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 322
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
περιληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία στην υλοποίηση της Ατζέντας 
αλλά και σε όλα τα τμήματα της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
περιληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία στην υλοποίηση της Ατζέντας
αλλά και σε όλα τα τμήματα της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για 
να προωθήσει την ανάπτυξη και την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
καθολικού σχεδιασμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 29 της UNCRPD, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 323
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
περιληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία στην υλοποίηση της Ατζέντας 
αλλά και σε όλα τα τμήματα της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

25. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
περιληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία, είτε σωματική είτε 
ψυχοκοινωνική, στην υλοποίηση της 
Ατζέντας αλλά και σε όλα τα τμήματα της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 324
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί να προβλεφθεί για τις γυναίκες 
που εγκυμονούν καθώς και για τους 
εργαζομένους θύματα εργατικού 
ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου 
ειδική προστασία και προσαρμογή της 
θέσης εργασίας 

Or. fr

Τροπολογία 325
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. επισημαίνει τα οικονομικά 
επιχειρήματα που υπάρχουν υπέρ μιας 
πολιτικής κατά των διακρίσεων, πέραν 
της διάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την 
άμεση σύναψη της συμφωνίας και για την 
έγκριση της πρότασης οδηγίας του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης των προσώπων 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να ενισχύει την προσπάθεια 
υπερπήδησης των τεχνικών δυσχερειών 
στους κόλπους του Συμβουλίου 
προκειμένου να επιτευχθεί μια τέτοια 
συμφωνία, δεδομένου ότι μια ισχυρή 
πολιτική της ΕΕ εναντίον των 
διακρίσεων πρέπει να διέπει την 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"·

Or. en
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Τροπολογία 326
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες· στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς·

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες· στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς· τονίζει τη σημασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης της αποφοίτησης από 
σχολικά, επαγγελματικά ιδρύματα και 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καθώς των προσόντων που αποκτά 
κανείς από τη μετεκπαίδευση και τη μη 
θεσμοθετημένη εκπαίδευση εντός της 
ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η εμβληματική 
πρωτοβουλία πρέπει να συνδεθεί στενά με 
την εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία 
σε Κίνηση"·

Or. de

Τροπολογία 327
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες· στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς·

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες· στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και τον ορισμό 
μιας αξιόπιστης και τροποποιήσιμης 
μακροπρόθεσμα προσφοράς δεξιοτήτων, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
ανταπόκρισης μελλοντικά σε μία ζήτηση 
που εξελίσσεται συνεχώς·

Or. it

Τροπολογία 328
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, 
στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς·

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στην κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, 
στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς· καθώς και στην ανάπτυξη 
περιόδων άσκησης και μαθητείας·
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Or. fr

Τροπολογία 329
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες· στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στην κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς·

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες· και 
μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την 
κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση· στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στην κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς καθώς και στην εξατομικευμένη 
καθοδήγηση και παρακολούθηση·

Or. fr

Τροπολογία 330
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας·  καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 

26. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων ως 
ζήτημα προτεραιότητας·  καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με 
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συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες·  στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της
αγοράς

πλήρεις εγγυήσεις και δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
κινήτρων για νέους και για εργοδότες·  στο 
πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση την κρίσιμη 
σημασία της πιο εύκολης μετάβασης από 
το σχολείο στην εργασία και στην 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς

Or. es

Τροπολογία 331
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. επισημαίνει ότι η ενιαία σύμβαση 
αορίστου χρόνου που προτείνει η 
Επιτροπή δεν είναι νέα και τονίζει ότι 
διάφορες εκδοχές της έχουν εφαρμοστεί 
στο παρελθόν σε διάφορα κράτη μέλη με 
μικρή ή με καμία επιτυχία, σε ορισμένες 
μάλιστα περιπτώσεις με αρνητικές 
επιπτώσεις· απορρίπτει την ιδέα να 
ανοίξει η πόρτα για διακρίσεις στις 
συνθήκες απασχόλησης λόγω ηλικίας ή 
κοινωνικής κατάστασης και ζητεί να 
γίνεται σεβαστή η νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων, να τηρείται η αρχή των ίσων 
δικαιωμάτων για όλους τους 
εργαζόμενους και να εξασφαλίζεται ίση 
κοινωνική και νομική προστασία για 
όλους· φρονεί ότι ο περιορισμός της 
κατάτμησης μέσω του περιορισμού της 
προστασίας και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων δεν εξυπηρετεί επ` ουδενί τα 
συμφέροντά τους και δεν πρόκειται να 
συμβάλει στην δημιουργία θέσεων 
αξιοπρεπούς απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 332
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει ότι οι μισθοί έχουν 
σημειώσει αύξηση χαμηλότερη από αυτήν 
της παραγωγικότητας σε πολλά κράτη 
μέλη και σημειώνει με μεγάλη ανησυχία 
τον αυξανόμενο αριθμό "πτωχών 
εργαζομένων" οι οποίοι, παρά τον μισθό 
τους, δεν κατορθώνουν να υπερβούν το 
όριο της φτώχειας· θεωρεί ως εκ τούτου 
ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να 
υπάρξει αποφασιστική παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης 
αυτής·

Or. it

Τροπολογία 333
Vilija Blinkevičiūtė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το 
δυναμικό του παραγωγικού πληθυσμού, 
δεδομένων ιδίως των δημογραφικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη και της γήρανσης του 
πληθυσμού της· καλεί επ`αυτού την 
Επιτροπή να συμπληρώσει τα 
προγράμματα δια βίου μάθησης και 
επαγγελματικής κατάρτισης με 
περισσότερα μέσα δημιουργίας κινήτρων 
ώστε να απασχολούν οι επιχειρήσεις 
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εργαζόμενους μέχρι να έρθει η ώρα της 
οριστικής συνταξιοδότησής τους·

Or. en

Τροπολογία 334
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. επισημαίνει την μεγάλη σημασία 
που έχει αφενός η δημιουργία εκείνων 
των συνθηκών που είναι αναγκαίες 
προκειμένου να παραμένουν οι πλέον 
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι στην αγορά 
εργασίας και αφετέρου η ενσωμάτωση 
της αλληλεγγύης και της συνεργασίας των 
γενεών στο πλαίσιο της απασχόλησης, 
μέσω της υλοποίησης πρωτοβουλιών 
στήριξης της μακροβιότητας στον χώρο 
εργασίας, όπως είναι η συναπασχόληση 
και η σταδιακή συνταξιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 335
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. επισημαίνει την μεγάλη σημασία 
που έχουν η αύξηση του αριθμού των 
ηλικιωμένων εργαζόμενων στο εργατικό 
δυναμικό, η ενσωμάτωση της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας των 
γενεών στο πλαίσιο της απασχόλησης και 
η υλοποίηση πρωτοβουλιών που 
προωθούν πιο μακροχρόνιους εργατικούς 
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βίους όπως η συναπασχόληση, η 
επαναξιολόγηση δεξιοτήτων και 
προοπτικών, η εθελοντική προσφορά και 
η σταδιακή συνταξιοδότηση, ακόμα και 
μεταξύ των ανεξάρτητων επαγγελματιών·

Or. en

Τροπολογία 336
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας· είναι της άποψης ότι 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για 
να στραφούν κορίτσια ήδη από νωρίς σε 
επαγγέλματα ιδίως του θετικού κλάδου 
(μαθηματικά, πληροφορική, φυσικές 
επιστήμες και τεχνική) και σε τομείς 
στρατηγικής σημασίας για την 
επαγγελματική ανάπτυξη και 
προωθηθούν αναλόγως·

Or. de

Τροπολογία 337
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
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αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν στοχοθετημένα μέτρα για να 
προωθήσουν την παρουσία γυναικών σε 
ηγετικές θέσεις·

Or. de

Τροπολογία 338
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

27. υπογραμμίζει ότι καλύτερες και 
στιβαρότερες πολιτικές της ΕΕ που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής οφείλουν
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 339
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 

27. υπογραμμίζει ότι πολιτικές που 
προάγουν την ισότητα των φύλων και την 
αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής μπορούν 
να συμβάλουν στην αύξηση της 
συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στην 
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αγορά εργασίας· αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 340
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την ενίσχυση της 
νομικής ασφάλειας των επιχειρήσεων, 
κυρίως μειώνοντας τις προθεσμίες 
παραγραφής που ισχύουν στο πλαίσιο των 
εργατικών διαφορών·

Or. fr

Τροπολογία 341
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 α. επισημαίνει ότι ή νομοθεσία της ΕΕ 
εναντίον των διακρίσεων έχει ανυψώσει 
το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας 
σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά ο στόχος της 
ισότητας στην απασχόληση δεν έχει 
ακόμα επιτευχθεί· φρονεί ότι απομένουν 
ακόμη πολλά να γίνουν προκειμένου να 
παταχθούν οι διακρίσεις εναντίων των 
γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων 
εργαζόμενων, των ανθρώπων με 
αναπηρίες, των μειονοτήτων, των 
υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και οι 
πολλαπλές διακρίσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, τα 
μισθολογικά χάσματα, την επαγγελματική 
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σταδιοδρομία, την κατάρτιση ή τις 
συνθήκες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 342
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 β. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
την οδηγία 2000/78/ΕΕ προκειμένου να 
καταστήσει υποχρεωτική την δημιουργία 
προγραμμάτων ίσων ευκαιριών και μη 
εισαγωγής διακρίσεων, σχεδίων και 
μέτρων για την προαγωγή της ισότητας 
σε επίπεδο τομέα και επιχείρησης, ούτως 
ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε μορφή 
ανισότητας που αφορά την απασχόληση, 
το μισθολογικό χάσμα, την επαγγελματική 
σταδιοδρομία, την κατάρτιση, τις 
προαγωγές ή τις συνθήκες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 343
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν τις 
υπηρεσίες που απευθύνονται στους 
ανέργους, μέσω της προσφοράς ποικιλίας 
προγραμμάτων στήριξης και 
επανεκπαίδευσης, μέσω της σύσφιξης 
των σχέσεων με τους τοπικούς εργοδότες 
και μέσω της ενημέρωσης σχετικά με 
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ευκαιρίες επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 344
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί απαραίτητο να προωθηθεί η 
ανάπτυξη της απασχόλησης των 
γυναικών μέσω κατάλληλων και 
στοχευμένων πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας με στόχο την μέριμνα για τα 
παιδιά και την οικογένεια, ώστε να 
εξασφαλισθεί μία πραγματική κατάσταση 
ίσων ευκαιριών·

Or. it

Τροπολογία 345
Regina Bastos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την ανάπτυξη της 
Κοινωνικής Οικονομίας στην οποία 
οφείλεται το 10% των θέσεων 
απασχόλησης στην ΕΕ και που 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της ΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία 346
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους 
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των 
εργαζομένων·

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους 
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των 
εργαζομένων και την εξασφάλιση της 
καθιέρωσης από όλα τα κράτη μέλη ενός 
ελάχιστου μηνιαίου μισθού άνω των 
ορίων της φτώχειας και της παροχής 
υψηλού επιπέδου κοινωνικής ευημερίας 
και συντάξεων·

Or. lt

Τροπολογία 347
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους 
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των 
εργαζομένων·

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους 
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των 
εργαζομένων·καθώς και για εξασφάλιση 
της υγείας και της ασφάλειάς τους στον 
τόπο εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 348
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους 
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των 
εργαζομένων·

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους 
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής και αμοιβής, 
ιδίως δεδομένου του συνεχιζόμενου 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων, όλων των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 349
Roger Helmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη της πλήρους
απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένες προσπάθειες για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας και ζωής όλων των 
εργαζομένων·

28. θεωρεί ότι η επιδίωξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης πρέπει να 
συμπληρωθεί με ενισχυμένες προσπάθειες 
για βελτίωση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών εργασίας και 
ζωής όλων των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 350
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας πρέπει να προάγεται ως 
πολυδιάστατη έννοια η οποία καλύπτει 

διαγράφεται
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τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την 
ίδια την εργασία· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για αναθεώρηση 
του ορισμού και των κοινών δεικτών της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
ώστε τα μέσα αυτά να καταστούν 
περισσότερα λειτουργικά για την 
αποτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση 
των πολιτικών των κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 351
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας πρέπει να προάγεται ως 
πολυδιάστατη έννοια η οποία καλύπτει 
τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την 
ίδια την εργασία· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για αναθεώρηση 
του ορισμού και των κοινών δεικτών της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
ώστε τα μέσα αυτά να καταστούν 
περισσότερα λειτουργικά για την 
αποτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση 
των πολιτικών των κρατών μελών·

29. θεωρεί ότι η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας πρέπει να προάγεται ως 
πολυδιάστατη έννοια η οποία καλύπτει 
τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την 
ίδια την εργασία· καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει το γεγονός ότι η οικονομική 
διακυβέρνηση χωρίς απασχόληση και 
κοινωνική διακυβέρνηση δεν μπορεί να 
λειτουργήσει· καλεί όλους τους φορείς σε 
επίπεδο ΕΕ να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσέγγιση στην αξιοπρεπή 
απασχόληση και στην δημιουργία θέσεων 
εργασίας μέσω της εξασφάλισης ενός 
δικτύου ασφάλειας ελάχιστων προτύπων, 
επαρκούς υγειονομικής προστασίας και 
ασφάλειας και καταλλήλως 
εφαρμοζόμενης εργατικής νομοθεσίας·  
καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειες για αναθεώρηση του ορισμού 
και των κοινών δεικτών της ποιότητας των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ώστε τα μέσα 
αυτά να καταστούν περισσότερα 
λειτουργικά για την αποτίμηση και τη 
συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών των 
κρατών μελών· εκτιμά ότι ο ρόλος που 
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επιτελεί ο κοινωνικός διάλογος είναι πολύ 
σημαντικός στην προσπάθεια προαγωγής 
αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης 
και καλεί συνεπώς όλους τους κύριους 
εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των 
εργασιακών σχέσεων να 
δραστηριοποιηθούν σε μια τέτοια 
αναθεώρηση·

Or. en

Τροπολογία 352
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας πρέπει να προάγεται ως 
πολυδιάστατη έννοια η οποία καλύπτει 
τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την 
ίδια την εργασία· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για αναθεώρηση 
του ορισμού και των κοινών δεικτών της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
ώστε τα μέσα αυτά να καταστούν 
περισσότερα λειτουργικά για την 
αποτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση 
των πολιτικών των κρατών μελών·

29. θεωρεί ότι η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας πρέπει να προάγεται ως 
πολυδιάστατη έννοια η οποία καλύπτει 
τόσο τις εργασιακές σχέσεις όσο και την 
ίδια την εργασία· καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για αναθεώρηση 
του ορισμού και των κοινών δεικτών της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
ώστε τα μέσα αυτά να καταστούν 
περισσότερα λειτουργικά για την 
αποτίμηση και τη συγκριτική αξιολόγηση 
των πολιτικών των κρατών μελών·
επιμένει ότι η ποιοτική απασχόληση 
προϋποθέτει μόνιμη εργασία με 
αξιοπρεπείς μισθούς και τη δέουσα 
κοινωνική προστασία·

Or. pt

Τροπολογία 353
Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. θεωρεί ότι το προσβάσιμο στις 
θέσεις απασχόλησης -μέσω του 
αρχιτεκτονικού τους σχεδιασμού, της 
τεχνολογίας και των μέσων πληροφορίας-
είναι απαράγραπτος όρος για την 
απασχόληση και θεμελιώδης προϋπόθεση 
για την εργασιακή ενσωμάτωση ατόμων 
με αναπηρία·

Or. bg

Τροπολογία 354
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29 α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής περί αναθεώρησης της 
νομοθεσίας για την υγεία και την 
ασφάλεια και προειδοποιεί ότι ένα 
επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, οι 
συνεχείς αλλαγές εργασίας και το 
αυξανόμενο άγχος έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζόμενων· καλεί την 
Επιτροπή να ασχοληθεί με το πρόβλημα 
που δημιουργεί η παραμέληση των 
σχετικών με την εργασία κινδύνων και 
ασθενειών·

Or. en

Τροπολογία 355
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν οι προσπάθειες των 
εμπλεκόμενων φορέων για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και τονίζει 
τη σημασία χρήσης των κατάλληλων 
μέσων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης 
της νομοθεσίας, του συντονισμού των 
πολιτικών, της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και των αυτόνομων συμφωνιών 
των κοινωνικών εταίρων·

30. εκτιμά ότι η κατάλληλη κοινωνική 
προστασία και ο ευρύτερος διάλογος 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ήτοι των 
εργαζομένων και των εργοδοτών, πρέπει 
να αποτελεί τον πυρήνα της ποιότητας της 
απασχόλησης και, συνεπώς, και της 
έννοιας της ποιότητας της εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 356
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν οι προσπάθειες των 
εμπλεκόμενων φορέων για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και τονίζει 
τη σημασία χρήσης των κατάλληλων 
μέσων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης 
της νομοθεσίας, του συντονισμού των 
πολιτικών, της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και των αυτόνομων συμφωνιών 
των κοινωνικών εταίρων·

30. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν οι προσπάθειες των 
εμπλεκόμενων φορέων για βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και τονίζει 
τη σημασία χρήσης των κατάλληλων 
μέσων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης 
της νομοθεσίας, του συντονισμού των 
πολιτικών, της εδραίωσης της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και των αυτόνομων 
συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 357
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. είναι της άποψης ότι ο υψηλός 
αριθμός και το αυξανόμενο ποσοστό 
επαγγελματικών ασθενειών, ιδίως η 
επέκταση μυο-σκελετικών διαταραχών, 
έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα 
των εργασιακών χώρων, επομένως πρέπει 
να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια 
για τη μείωσή τους, αν θέλουμε να είναι 
βιώσιμη η γηράσκουσα κοινωνία· 

Or. hu

Τροπολογία 358
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική 
προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
της ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας·

31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική 
προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
της ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας· σημειώνει ότι τα δικαιώματα 
των εργαζόμενων και η κοινωνική 
προστασία τους πρέπει να τυγχάνουν 
ασφάλισης σε κάθε συμβατική σχέση 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 359
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική 31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική 
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προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
της ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας·

προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
της ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας· θεωρεί ότι η κοινωνική 
προστασία που καταπολεμά την φτώχεια 
πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της 
ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 360
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική 
προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
της ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας·

31. θεωρεί ότι η επαρκής κοινωνική 
προστασία πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα 
της ποιότητας της απασχόλησης, επομένως 
και της έννοιας της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη να 
δοθεί ένα τέρμα στο φαινόμενο των 
φτωχών εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 361
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. προτρέπει την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τις προνομοθετικές της 
δραστηριότητες και να προωθήσει τις 
νομοθετικές προτάσεις που ανακοίνωσε 
στην Ατζέντα της, με πλήρη σεβασμό προς 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

32. προτρέπει την Επιτροπή να αγωνιστεί 
για μία πιο φιλόδοξη Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας και να 
ασχοληθεί με τομείς που προσφέρουν 
πραγματικές δυνατότητες δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης όπως η πράσινη 
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οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
και της αυτονομίας των κοινωνικών 
εταίρων· χαιρετίζει τα σχέδια της 
Επιτροπής για αναθεώρηση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
σχετικά με την ποιότητα των θέσεων και 
των συνθηκών εργασίας·

βιώσιμη οικονομία αλλά και άλλες 
καίριες προκλήσεις που έχουν προκύψει 
στην εποχή μας στο χώρο της εργατικής 
νομοθεσίας· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη ορμής και δραστηριοποίησης που 
χαρακτηρίζει προς το παρόν την στάση 
μας έναντι των προκλήσεων που 
συνιστούν οι θέσεις βιώσιμης πράσινης 
απασχόλησης· επισημαίνει τον κίνδυνο να 
απολέσει η ΕΕ τον πρωταγωνιστικό της 
ρόλο όσον αφορά την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης που παρέχει 
η νέα βιώσιμη οικονομία και να 
υποσκελιστεί από τις αναδυόμενες 
οικονομίες και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
εάν ζητήματα όπως η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων, η καινοτομία, οι επενδύσεις 
στην βιώσιμη οικονομία και συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης υψηλής ποιότητας 
δεν τύχουν της κατάλληλης προσοχής· 
προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
τις προνομοθετικές της δραστηριότητες και 
να προωθήσει τις νομοθετικές προτάσεις 
που ανακοίνωσε στην Ατζέντα της, με 
πλήρη σεβασμό προς το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων και της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων· χαιρετίζει τα σχέδια 
της Επιτροπής για αναθεώρηση της 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας 
σχετικά με την ποιότητα των θέσεων και 
των συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 362
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 α. επισημαίνει ότι οι στόχοι που έχουν 
τεθεί στον τομέα της απασχόλησης και οι 
στρατηγικές για την επίτευξή τους πρέπει 
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να αποτελούν αντικείμενο εποπτείας και 
κοινού συντονισμού με τους στόχους 
άλλων σημαντικών τομέων, όπως είναι τα 
δημόσια οικονομικά και οι σχετικές 
πολιτικές καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 363
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 α. φρονεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε 
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να τυγχάνουν 
νομικής προστασίας εναντίον των 
αβάστακτων ωραρίων που υπονομεύουν 
την ποιότητα της προσωπικής και 
οικογενειακής ζωής και απειλούν την 
υγεία και την ασφάλεια· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία για την 
στήριξη της οικογένειας μέτρα και να 
ενισχύσει την αλληλεγγύη προς τις 
οικογένειες·

Or. en

Τροπολογία 364
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
θεσπίσει ευρωπαϊκά συμβούλια τομεακών 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
και στην προσπάθεια στήριξης του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου· 
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Or. en

Τροπολογία 365
Rovana Plumb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32 γ. επισημαίνει ότι η ενίσχυση των 
κοινωνικών εταίρων ώστε να είναι 
ισχυροί, του κοινωνικού διαλόγου και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί 
μια προφανή επιλογή στην προσπάθεια να 
γεφυρωθούν τα κοινωνικά και οικονομικά 
χάσματα και να εξαλειφθεί η διάκριση 
βάσει φύλου στην Ευρωπαϊκή ένωση·

Or. en


