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Τροπολογία 1
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), 
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η 
Μαρτίου 2011,

Or. en

Τροπολογία 3
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση 
2008/867/EΚ της Επιτροπής της 3ης 
Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ενεργή 
ένταξη ατόμων που είναι αποκλεισμένα 
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από την αγορά εργασίας (όπως 
αναφέρεται στο έγγραφο υπ’ αριθμόν 
C(2008)5737)1 και το ψήφισμά της της 
6ης Μαΐου 20092,
__________________
1 ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P6_TA(2009)0371.

Or. en

Τροπολογία 4
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση και την 
έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας σχετικά με την κοινωνική 
διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» (SPC/2010/10/7 final),

Or. en

Τροπολογία 5
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 με 
τίτλο: «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020», (COM(2011)0173),

Or. en
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Τροπολογία 6
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ όσον 
αφορά την ένταξη των Ρομά 
(2010/2276(INI)),

Or. en

Τροπολογία 7
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία1,
__________________
1 ΕΕ L 303 της 02.12.2000, σ. 16.

Or. en
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Τροπολογία 8
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος 
και οξύνεται από τις επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας, τις περικοπές θέσεων 
απασχόλησης, των επιδομάτων και των 
δημόσιων υπηρεσιών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος 
και οξύνεται λόγω της κρίσης δημόσιου 
χρέους·

Or. en

Τροπολογία 9
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος 
και οξύνεται από τις επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας, τις περικοπές θέσεων 
απασχόλησης, των επιδομάτων και των 
δημόσιων υπηρεσιών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος 
και οξύνεται από τις επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας, τις περικοπές θέσεων 
απασχόλησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα, των επιδομάτων, 
ιδίως για ΜΜΕ, των δημόσιων 
υπηρεσιών, ενώ παράλληλα επιδεινώνει 
την κατάσταση φτώχειας σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος 
και οξύνεται από τις επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας, τις περικοπές θέσεων 
απασχόλησης, των επιδομάτων και των 
δημόσιων υπηρεσιών·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης είναι εκτεταμένος 
και οξύνεται από τις επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας (με τις περισσότερες 
περικοπές να παρατηρούνται στον τομέα 
της κοινωνικής προστασίας), τις 
περικοπές θέσεων απασχόλησης, των 
επιδομάτων και των δημόσιων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 11
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους, τα άτομα που 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν σύντομα, 
τους μακροχρόνια ανέργους, τους 
μετανάστες και τους εργάτες χαμηλής 
ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους, οι οποίοι συχνά 
αναγκάζονται να συνάψουν επισφαλείς 
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συμβάσεις εργασίας ή να εργαστούν 
αμισθί στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 13
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους, εν μέρει λόγω των 
αναντιστοιχιών μεταξύ των κεκτημένων 
δεξιοτήτων και της ζήτησης της αγοράς 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τους νέους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους νέους, 
ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 15
Pervenche Berès

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

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και η πόλωση των 
εισοδημάτων απειλούν την κοινωνική 
συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα 
ευρήματα του εγγράφου της ετήσιας 
ανασκόπησης της Επιτροπής σχετικά με 
την απασχόληση και τις κοινωνικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη 2011, η διασπορά 
εισοδημάτων είναι υψηλότερη και οι 
κατώτατοι μισθοί είναι χαμηλότεροι σε 
χώρες στις οποίες έχει υλοποιηθεί η 
αποκεντρωμένη συλλογική 
διαπραγμάτευση·

Or. en

Τροπολογία 16
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου είναι απαραίτητος παράγοντας 
για την επίτευξη των σημαντικότερων 
στόχων της ΕΕ 2020, καθώς οι γυναίκες 
αποτελούν το μεγαλύτερο απόθεμα μη 
αξιοποιηθέντος έως σήμερα εργατικού 
δυναμικού και συνιστούν την πλειονότητα 
των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία τόσο στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας 
ανδρών και γυναικών όσο και στις 
πολιτικές που στοχεύουν στις γυναίκες σε 
όλη τη διαδικασία του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου·
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Or. en

Τροπολογία 17
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει 
δημιουργήσει νέες κατηγορίες ανθρώπων 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας· ότι η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
προειδοποιεί για ολοένα και περισσότερα 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 
εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής 
φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών 
και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του 
αντίκτυπου των μέτρων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
κρίσης, ο αριθμός των ανέργων έχει 
αυξηθεί, ο μέσος όρος χρονικής διάρκειας 
της ανεργίας έχει αυξηθεί και έχουν γίνει 
περικοπές στα επιδόματα ανεργίας, έχουν 
δημιουργηθεί νέες κατηγορίες ανθρώπων 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας· ότι η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
προειδοποιεί για ολοένα και περισσότερα 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 
εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής 
φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών 
και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του 
αντίκτυπου των μέτρων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει 
δημιουργήσει νέες κατηγορίες ανθρώπων 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας· ότι η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
προειδοποιεί για ολοένα και περισσότερα 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 
εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη η φτώχεια στους 
εργαζόμενους και η επισφαλής εργασία 
παρουσιάζουν αύξηση στην ΕΕ και ότι η 
κρίση έχει δημιουργήσει νέες κατηγορίες 
ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας· ότι η Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας προειδοποιεί για ολοένα και 
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φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών 
και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του 
αντίκτυπου των μέτρων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας·

περισσότερα άτομα που διατρέχουν 
κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής 
φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών 
και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του 
αντίκτυπου των εσφαλμένα στοχευμένων 
και αντιστρόφως προοδευτικών μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει 
δημιουργήσει νέες κατηγορίες ανθρώπων 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας· ότι η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
προειδοποιεί για ολοένα και περισσότερα 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 
εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής 
φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών 
και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω του 
αντίκτυπου των μέτρων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει 
δημιουργήσει νέες κατηγορίες ανθρώπων 
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας· ότι η 
Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας 
προειδοποιεί για ολοένα και περισσότερα 
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 
εισοδηματικής φτώχειας, παιδικής 
φτώχειας, οξείας στέρησης υλικών αγαθών 
και κοινωνικού αποκλεισμού και τονίζει 
το γεγονός ότι η υλοποίηση των 
ολοκληρωμένων στρατηγικών ενεργής 
ένταξης θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο 
των προγραμμάτων των ενωσιακών και 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 20
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

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

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας και τα μέτρα που στοχεύουν 
στη δημοσιονομική εξυγίανση ενδέχεται 
να έχουν δυσανάλογα αρνητικές 
επιπτώσεις στη θέση των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, καθώς και στη φτώχεια 
μεταξύ των γυναικών, για παράδειγμα 
λόγω των περικοπών στον δημόσιο τομέα 
που πλήττουν τις γυναίκες ή μέσω 
περιορισμού των φορολογικών 
ελαφρύνσεων για παιδική μέριμνα·

Or. en

Τροπολογία 21
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ώθηση 
για την αύξηση του ανταγωνισμού τόσο 
μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ των 
εργαζομένων αποτελεί τον κύριο στόχο 
της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
στην πραγματική της μορφή, 
καθιστώντας την οικονομική κατάσταση 
και την προστασία των εργαζομένων 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δευτερεύοντα στόχο·

Or. en

Τροπολογία 22
Pervenche Berès

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

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις στην 
ετήσια ανασκόπηση της ανάπτυξης για 
την ενίσχυση και την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης της πραγματικής 
οικονομίας που δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης, ενώ παράλληλα υπάρχει 
σωρεία νομικών, διοικητικών και 
διαδικαστικών προτάσεων για 
προσαρμογές, και σε πολλές περιπτώσεις 
χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση που να 
βασίζεται σε ακριβή δεδομένα και 
αποδείξεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. aναθέτει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει τα ακόλουθα μηνύματα στις 
κατευθύνσεις πολιτικής του για το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο 2012·

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει τα ακόλουθα μηνύματα στις 
κατευθύνσεις πολιτικής του για το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο 2012·

Or. en

Τροπολογία 24
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει τα ακόλουθα μηνύματα στις 

1. αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει τα ακόλουθα μηνύματα στις 
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κατευθύνσεις πολιτικής του για το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο 2012·

κατευθύνσεις πολιτικής του για το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο 2012 και καλεί τα 
κράτη μέλη, εξαιτίας της χειρότερης 
οικονομικής κρίσης που έπληξε ποτέ την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να υλοποιήσουν 
χωρίς χρονοτριβή τα δέοντα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων, καθώς 
επίσης και τις απαιτούμενες 
δημοσιονομικές εξυγιάνσεις·

Or. en

Τροπολογία 25
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων προτεραιοτήτων στις 
κατευθύνσεις πολιτικής του, ώστε οι 
κατευθύνσεις σχετικά με τη 
δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
παρακωλύουν τις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της ανεργίας και του
κοινωνικού αντίκτυπου της κρίσης·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων προτεραιοτήτων στις 
κατευθύνσεις πολιτικής του, ώστε οι 
κατευθύνσεις σχετικά με τη 
δημοσιονομική εξυγίανση να βασίζονται 
στην κοινωνική δικαιοσύνη και να μην 
παρακωλύουν τις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της ανεργίας, να μην 
συμβάλουν στην αύξηση της φτώχειας 
και την καταβαράθρωση της κοινωνικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 26
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 3. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
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διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων προτεραιοτήτων στις 
κατευθύνσεις πολιτικής του, ώστε οι 
κατευθύνσεις σχετικά με τη 
δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
παρακωλύουν τις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της ανεργίας και του 
κοινωνικού αντίκτυπου της κρίσης·

διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων προτεραιοτήτων στις 
κατευθύνσεις πολιτικής του, ώστε οι 
κατευθύνσεις σχετικά με τη 
δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
παρακωλύουν τις προσπάθειες 
αντιμετώπισης της ανεργίας και να 
μετριάζουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι απαιτούνται 
ολοκληρωμένες πολιτικές και 
συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να 
βρεθούν λύσεις για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων· συνεπώς, 
τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν συγχρόνως 
δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα σχετικά 
με την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
καθότι συνδέονται όλα μεταξύ τους και 
αποτελούν από κοινού απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 28
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 β. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει στις κατευθυντήριες γραμμές 
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της πολιτικής του ότι οι πόροι της ΕΕ θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 29
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 γ. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
οικονομικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 30
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι δεν 
αρκούν ούτε θεωρητικά για την επίτευξη 
των σημαντικότερων στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ2020 για την απασχόληση, 
την εκπαίδευση και τη μείωση της 
φτώχειας· προτρέπει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες 
επίτευξης των εθνικών στόχων και ότι 
αυτοί θα συνοδεύονται από 
συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς οδικούς 
χάρτες για την υλοποίησή τους και ότι θα 
αξιολογούνται βάσει σαφών και 

4. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι δεν 
αρκούν ούτε θεωρητικά για την επίτευξη 
των σημαντικότερων στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ2020 για την απασχόληση, 
την εκπαίδευση και τη μείωση της 
φτώχειας· προτρέπει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι όλα τα 
κράτη μέλη, και ιδίως τα κράτη μέλη που 
έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με 
την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, θα 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες 
επίτευξης των εθνικών στόχων και ότι 
αυτοί θα συνοδεύονται από 
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συνεκτικών δεικτών δυνάμει του 
συμπεφωνημένου κοινού πλαισίου 
αξιολόγησης, ώστε η ΕΕ να βρεθεί σε μια 
σαφή και υλοποιήσιμη πορεία για την 
επίτευξη όλων των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και να είναι εφικτή η 
διαφανής μέτρηση της προόδου·

συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς οδικούς 
χάρτες για την υλοποίησή τους και ότι θα 
αξιολογούνται βάσει σαφών και 
συνεκτικών δεικτών δυνάμει του 
συμπεφωνημένου κοινού πλαισίου 
αξιολόγησης, ώστε η ΕΕ να βρεθεί σε μια 
σαφή και υλοποιήσιμη πορεία για την 
επίτευξη όλων των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και να είναι εφικτή η 
διαφανής μέτρηση της προόδου·

Or. en

Τροπολογία 31
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι δεν 
αρκούν ούτε θεωρητικά για την επίτευξη 
των σημαντικότερων στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ2020 για την απασχόληση, 
την εκπαίδευση και τη μείωση της 
φτώχειας· προτρέπει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τα κράτη 
μέλη θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες 
επίτευξης των εθνικών στόχων και ότι 
αυτοί θα συνοδεύονται από 
συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς οδικούς 
χάρτες για την υλοποίησή τους και ότι θα 
αξιολογούνται βάσει σαφών και 
συνεκτικών δεικτών δυνάμει του 
συμπεφωνημένου κοινού πλαισίου 
αξιολόγησης, ώστε η ΕΕ να βρεθεί σε μια 
σαφή και υλοποιήσιμη πορεία για την 
επίτευξη όλων των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και να είναι εφικτή η 
διαφανής μέτρηση της προόδου·

4. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι ισχύοντες εθνικοί στόχοι δεν 
αρκούν για την επίτευξη των 
σημαντικότερων στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ2020 για την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας· 
προτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες 
επίτευξης των εθνικών στόχων και ότι 
αυτοί θα συνοδεύονται από 
συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς οδικούς 
χάρτες για την υλοποίησή τους και ότι θα 
αξιολογούνται βάσει σαφών και 
συνεκτικών δεικτών δυνάμει του 
συμπεφωνημένου κοινού πλαισίου 
αξιολόγησης, ώστε η ΕΕ να βρεθεί σε μια 
σαφή και υλοποιήσιμη πορεία για την 
επίτευξη όλων των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και να είναι εφικτή η 
διαφανής μέτρηση της προόδου·

Or. en
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Τροπολογία 32
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. πιστεύει ανεπιφύλακτα ότι το 
μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα 
μεταρρυθμιστικά μέτρα που προωθούν 
ένα ορθό αναπτυξιακό μοντέλο 
βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου, αλλά 
και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 33
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·
καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να 
συνεισφέρουν στη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 34
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·
καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να 
συνεισφέρουν στη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 35
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·
καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να 
συνεισφέρουν στη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και 
να διασφαλίσει ότι η εν λόγω ευελιξία θα 
είναι διαθέσιμη και στα κράτη μέλη που
έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με 
την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ· καλεί τα 
κράτη μέλη που εμφανίζουν πλεόνασμα 
τρεχουσών συναλλαγών να συνεισφέρουν 
στη μείωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών αυξάνοντας την εσωτερική 
ζήτηση, ώστε να αποτραπεί ένας φαύλος
κύκλος ύφεσης που θα βλάψει την 
ανάπτυξη της απασχόλησης σε ολόκληρη 
την ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 36
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·
καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να 
συνεισφέρουν στη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, 
την κατάρτιση των εργαζομένων, την 
κατάρτιση των ανέργων και τη μείωση 
της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη που 
εμφανίζουν πλεόνασμα τρεχουσών 
συναλλαγών να συνεισφέρουν στη μείωση 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 37
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·
καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να 
συνεισφέρουν στη μείωση των 

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, σε 
ένα ευρύ φάσμα τομέων· καλεί τα κράτη 
μέλη που εμφανίζουν πλεόνασμα 
τρεχουσών συναλλαγών να συνεισφέρουν 
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μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

στη μείωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών αυξάνοντας την εσωτερική 
ζήτηση, ώστε να αποτραπεί ένας φαύλος 
κύκλος ύφεσης που θα βλάψει την 
ανάπτυξη της απασχόλησης σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·
καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών να 
συνεισφέρουν στη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
παράσχει τα αναγκαία δημοσιονομικά 
περιθώρια ενθαρρύνοντας την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων αξιοπρεπούς
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη που 
εμφανίζουν πλεόνασμα τρεχουσών 
συναλλαγών να συνεισφέρουν στη μείωση 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών 
αυξάνοντας την εσωτερική ζήτηση, ώστε 
να αποτραπεί ένας φαύλος κύκλος ύφεσης 
που θα βλάψει την ανάπτυξη της 
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εντείνει τις προσπάθειες βελτίωσης της 
ενιαίας αγοράς, να προαγάγει την 
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ψηφιακή οικονομία και να εστιάσει στις 
έξυπνες ρυθμίσεις για τη μείωση της 
περιττής γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 40
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία, απαιτώντας παράλληλα 
από τις εταιρείες που επωφελούνται από 
αυτές τις απαλλαγές/μειώσεις να 
προσφέρουν σε αντάλλαγμα αξιοπρεπείς 
μισθούς, καθιστώντας πιο ελκυστικές τις 
προσλήψεις, ώστε να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, των 
νεαρών ανέργων, των εργαζομένων 
χαμηλής ειδίκευσης, των ατόμων με 
χαμηλό εισόδημα και των δεύτερων 
εργαζομένων στο νοικοκυριό· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις περί αύξησης των εσόδων 
μέσω δίκαιης, προοδευτικής, 
αναδιανεμητικής, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής φορολογίας και καλύτερου 
φορολογικού συντονισμού για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς 
και να διασφαλίσει ότι αυτά τα νέα έσοδα 
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη 
δημιουργία μιας πιο δυνατής, κοινωνικής 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 41
Jan Kozłowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μείωση του μη μισθολογικού κόστους της 
εργασίας, καθιστώντας πιο ελκυστικές τις 
προσλήψεις, ώστε να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, των 
νεαρών ανέργων, των εργαζομένων 
χαμηλής ειδίκευσης, των ατόμων με 
χαμηλό εισόδημα και των δεύτερων 
εργαζομένων στο νοικοκυριό· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις περί αύξησης των εσόδων 
μέσω δίκαιης, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής φορολογίας για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 42
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
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των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, χωρίς να αυξήσει τη 
φορολογική επιβάρυνση στα ασθενέστερα 
στρώματα μέσω φόρων κατανάλωσης·

Or. en

Τροπολογία 43
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε 
συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας, να εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις περί αύξησης των εσόδων 
μέσω δίκαιης, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής φορολογίας και καλύτερου 
φορολογικού συντονισμού για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 44
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις και τη 
διατήρηση των εργαζομένων, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των συνθηκών σε 
όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας, 
ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, τους 
νεαρούς ανέργους, τους εργαζόμενους
χαμηλής ειδίκευσης, τα άτομα με χαμηλό 
εισόδημα και τους δεύτερους 
εργαζόμενους στο νοικοκυριό· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις περί αύξησης των εσόδων 
μέσω δίκαιης, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής φορολογίας και καλύτερου 
φορολογικού συντονισμού για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 45
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
και άλλων εξόδων από την εργασία 
καθιστώντας πιο ελκυστικές τις 
προσλήψεις, ώστε να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, των 
νεαρών ανέργων, των εργαζομένων 
χαμηλής ειδίκευσης, των ατόμων με 
χαμηλό εισόδημα και των δεύτερων 
εργαζομένων στο νοικοκυριό· καλεί το 
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εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις περί αύξησης των εσόδων 
μέσω δίκαιης, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής φορολογίας και καλύτερου 
φορολογικού συντονισμού για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 46
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων, των νεαρών ανέργων, των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, των 
ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των 
δεύτερων εργαζομένων στο νοικοκυριό· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις περί αύξησης 
των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη 
μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης 
από την εργασία καθιστώντας πιο 
ελκυστικές τις προσλήψεις, ώστε να 
βελτιωθεί η κατάσταση των ευάλωτων 
ομάδων (π.χ. των Ρομά), των νεαρών 
ανέργων, των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης, των ατόμων με χαμηλό 
εισόδημα και των δεύτερων εργαζομένων 
στο νοικοκυριό· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να εγκρίνει τις κατευθύνσεις 
περί αύξησης των εσόδων μέσω δίκαιης, 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
φορολογίας και καλύτερου φορολογικού 
συντονισμού για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 47
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
επιβάλει φόρο στις χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές, ενέργεια που θα στρέψει 
ξανά το ενδιαφέρον από την αγορά 
εργασίας στην πραγματική οικονομία, και 
θα δώσει στην οικονομία το απαιτούμενο 
χρονικό διάστημα για ανασύνταξη 
δυνάμεων προκειμένου να ενισχύσει τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, μειώνοντας παράλληλα τα 
δημόσια ελλείμματα·

Or. en

Τροπολογία 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των 
ευάλωτων ομάδων εφαρμόζοντας 
παράλληλα φορολογικές μεταρρυθμίσεις 
με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας 
του συστήματος και τη διαφύλαξη της 
κοινωνικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 49
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
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οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και 
ευέλικτων συνθηκών εργασίας·

οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών· και των πλέον οικονομικά 
αδυνάτων (π.χ. μακροχρόνιων ανέργων)· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και 
ευέλικτων συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
μέριμνας και φύλαξης παιδιών, 
οικογενειακής άδειας και ευέλικτων 
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ευέλικτων συνθηκών εργασίας· συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και 
ευέλικτων συνθηκών εργασίας·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, κυρίως 
των γυναικών· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να συμπεριλάβει κατευθύνσεις 
για την αξιοπρεπή εργασία και 
προσπάθειες για τη στήριξη του 
συνδυασμού της επαγγελματικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, μέσω 
προσιτών υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, 
οικογενειακής άδειας και ευέλικτων 
συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής που 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
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αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και 
ευέλικτων συνθηκών εργασίας·

αποσκοπούν στο να καταστεί η εργασία 
πιο ελκυστική δεν εξετάζουν το ζήτημα της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας και ότι 
ελάχιστη σημασία αποδίδεται στη 
διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εργασία, κυρίως των 
γυναικών και των ατόμων με αναπηρίες· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει κατευθύνσεις για την 
αξιοπρεπή εργασία και προσπάθειες για τη 
στήριξη του συνδυασμού της 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
ιδιωτικής ζωής, μέσω προσιτών υπηρεσιών 
φύλαξης παιδιών, οικογενειακής άδειας και 
ευέλικτων συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 53
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
απευθύνει προτάσεις στα κράτη μέλη για 
αύξηση των χαμηλών μισθών, ιδίως στις 
χώρες που υστερούν σε εξελίξεις 
παραγωγικότητας, και τη διευκόλυνση 
της ανέλιξης σε ανώτερες βαθμίδες, 
καθώς αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή 
της παγίδας του χαμηλού μισθού, την 
κινητοποίηση περισσότερων ατόμων για 
αύξηση της συμμετοχής τους στην 
εργασία και τη μείωση της φτώχειας 
στους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 54
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. Πιστεύει ότι οι απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
στόχος των οποίων είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να 
υλοποιηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη 
και να προάγεται η βελτίωση της 
ποιότητας των θέσεων απασχόλησης, 
τηρώντας τις εθνικές παραδόσεις όσον 
αφορά τον κοινωνικό διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 55
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας και 
η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν 
θα πρέπει να υπονομεύουν τα πρότυπα 
κοινωνικής μέριμνας, υγείας και 
ασφάλειας·

8. προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας και 
η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν 
θα πρέπει να υπονομεύουν τα πρότυπα 
κοινωνικής προστασίας, υγείας και 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 56
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας και 
η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν 
θα πρέπει να υπονομεύουν τα πρότυπα 
κοινωνικής μέριμνας, υγείας και 
ασφάλειας·

8. προειδοποιεί ότι τα μέτρα λιτότητας και 
η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν 
θα πρέπει να υπονομεύουν τα πρότυπα 
κοινωνικής μέριμνας, υγείας και 
ασφάλειας ούτε να οδηγήσουν σε 
ηπιότερες συνθήκες ή εξαίρεση από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για π.χ. μετανάστες 
απασχολούμενους σε θέσεις εποχικής 
εργασίας ή αποσπασμένους εργαζόμενους 
που εργάζονται σε ΜΜΕ ή πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας 
που δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες·
τονίζει τη σημασία της μείωσης της 
επισφαλούς απασχόλησης μεταξύ των 
νέων·

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· τονίζει τη σημασία της μείωσης 
της επισφαλούς απασχόλησης μεταξύ των 
νέων·

Or. en
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Τροπολογία 58
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας 
που δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· 
τονίζει τη σημασία της μείωσης της 
επισφαλούς απασχόλησης μεταξύ των 
νέων·

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας για να διασφαλιστεί 
ότι τα νεαρά άνεργα άτομα στην ΕΕ θα 
έχουν δικαίωμα σε θέση εργασίας, 
μαθητείας, επιμόρφωσης ή συνδυασμό 
εργασίας και κατάρτισης· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων·

Or. en

Τροπολογία 59
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα νεαρά άτομα στην ΕΕ το 
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επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων·

δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προαγάγουν 
την επιχειρηματικότητα στα νεαρά άτομα 
και να αναπτύξουν προγράμματα που θα 
παρέχουν στήριξη σε νεαρούς 
επιχειρηματίες· τονίζει τη σημασία της 
μείωσης της επισφαλούς απασχόλησης 
μεταξύ των νέων·

Or. en

Τροπολογία 60
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
θέσει την αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν ολοκληρωμένες 
στρατηγικές για τους νέους που δεν 
συμμετέχουν στην απασχόληση, την 
εκπαίδευση ή την κατάρτιση, καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν μια Εγγύηση 
Νέων, που θα διασφαλίζει σε κάθε νέο της 
ΕΕ το δικαίωμα σε θέση εργασίας, 
μαθητείας, επιμόρφωσης ή συνδυασμό 
εργασίας και κατάρτισης μετά από περίοδο 
ανεργίας που δεν θα υπερβαίνει τους 4 
μήνες, τονίζει τη σημασία της μείωσης της 
επισφαλούς απασχόλησης στους νέους,

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
(π.χ. αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών 
όσον αφορά τις δεξιότητες στην αγορά 
εργασίας και έλλειψη προϋπηρεσίας) για 
τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν, σε στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, μια Εγγύηση Νέων, 
που θα διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες, τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης στους νέους,

Or. en
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Τροπολογία 61
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων·

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων· αναφέρει 
το επιτυχημένο πρόγραμμα «Διπλή 
επαγγελματική κατάρτιση», το οποίο 
εξακολουθεί να διασφαλίζει το υψηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης στους νέους της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 

9. τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να μην 
μείνουν αναξιοποίητες οι δυνατότητες 
της νέας γενιάς, καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να θέσει την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων ως προτεραιότητα και 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
ολοκληρωμένες στρατηγικές για τους 
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θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων·

νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων·

Or. en

Τροπολογία 63
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης της επισφαλούς 
απασχόλησης μεταξύ των νέων·

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να θέσει 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
ως προτεραιότητα και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που δεν συμμετέχουν στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μια Εγγύηση Νέων, που θα 
διασφαλίζει σε κάθε νέο της ΕΕ το 
δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητείας, 
επιμόρφωσης ή συνδυασμό εργασίας και 
κατάρτισης μετά από περίοδο ανεργίας που 
δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες· τονίζει τη 
σημασία της μείωσης των επισφαλών
μορφών απασχόλησης, όπως προσωρινές 
συμβάσεις εργασίας, ανεπιθύμητες θέσεις 
μερικής απασχόλησης, καθώς και αμισθί 
εργασία στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, 
μεταξύ των νέων·

Or. en
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Τροπολογία 64
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
«χάσματος δεξιοτήτων» εγκρίνοντας τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και διευκολύνοντας τη 
μετάβαση των αποφοίτων από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
περιλαμβάνει κατευθύνσεις στον τομέα της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τις 
εγκρίνει ως προτεραιότητα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού υπερβαίνει τα 
μέτρα για την ένταξη των ατόμων στην 
αγορά εργασίας με έμφαση στην κοινωνική 
προστασία και την ενεργό ένταξη 
ευάλωτων ομάδων με μηδενική ή 
περιορισμένη σύνδεση με την αγορά 
εργασίας·

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
περιλαμβάνει κατευθύνσεις στον τομέα της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τις 
εγκρίνει ως προτεραιότητα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού υπερβαίνει τα 
μέτρα για την ένταξη των ατόμων στην 
αγορά εργασίας με έμφαση στην κοινωνική 
προστασία και την ενεργό ένταξη 
ευάλωτων ομάδων (π.χ. των Ρομά) με 
μηδενική ή περιορισμένη σύνδεση με την 
αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των 
συστάσεων που περιλαμβάνονται στις 
πολιτικές του ως προς τη στήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας για όλα 
τα ενήλικα άτομα κάθε νοικοκυριού, στην 
παροχή αξιοπρεπών μισθών και τη 
διευκόλυνση της ανέλιξης σε ανώτερα 
κλιμάκια για όλους όσοι είναι 
εγκλωβισμένοι σε χαμηλόμισθες ή 
επισφαλείς θέσεις εργασίας, καθώς αυτοί 
είναι οι τρεις μηχανισμοί που μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια στους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 67
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ 
πρέπει να διέπει το σύνολο της διαδικασίας 
των ευρωπαϊκών εξαμήνων, μεταξύ άλλων 
και τις συστάσεις ανά χώρα οι οποίες θα 
πρέπει να συνοδεύονται από εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις κοινωνικού αντίκτυπου·

11. τονίζει ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ 
πρέπει να ενταχθεί στο σύνολο της 
διαδικασίας των ευρωπαϊκών εξαμήνων, 
μεταξύ άλλων και στις συστάσεις ανά 
χώρα οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται 
από εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις κοινωνικού αντίκτυπου·

Or. en
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Τροπολογία 68
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία της ευρωπαϊκής 
διάστασης των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση 
και τη δέουσα υποχρέωση λογοδοσίας 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια· θεωρεί ότι λόγω της 
έλλειψης νομικής βάσης για τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία που ισχύει για την 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ειδική ευθύνη 
να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του 
Κοινοβουλίου όταν εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις πολιτικής ώστε να αποκτούν 
δημοκρατική νομιμοποίηση

12. υπενθυμίζει ότι η ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία της ευρωπαϊκής 
διάστασης των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση 
και τη δέουσα υποχρέωση λογοδοσίας 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια· θεωρεί ότι λόγω της 
έλλειψης νομικής βάσης για τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία που ισχύει για την 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ειδική ευθύνη 
να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του 
Κοινοβουλίου όταν εγκρίνει τις 
κατευθύνσεις πολιτικής ώστε να αποκτούν 
δημοκρατική νομιμοποίηση και ότι η 
έννοια της επιτακτικότητας για την 
υλοποίηση των μέτρων λιτότητας και 
δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν μπορεί 
επ’ ουδενί να παρακάμψει την ανάγκη για 
μια δημοκρατική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 69
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τη συμμετοχή των εθνικών και 
περιφερειακών κοινοβουλίων, των 
κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών 

13. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τη συμμετοχή των εθνικών και 
περιφερειακών κοινοβουλίων, των 
κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών 
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και της κοινωνίας των πολιτών κατά την 
εφαρμογή των κατευθύνσεων πολιτικής 
ώστε να διασφαλιστεί οικειοποίηση·

και της κοινωνίας των πολιτών στην 
κατάρτιση, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση των κατευθύνσεων 
πολιτικής ώστε να διασφαλιστεί 
οικειοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 70
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. υπενθυμίζει τη βαθιά ριζωμένη 
νομιμοποίηση του ελέγχου που διατηρούν 
τα εθνικά κοινοβούλια επί των 
δημοσιονομικών ζητημάτων· υπενθυμίζει 
ότι η ανάθεση αυτού του ελέγχου σε 
ανώτερο κλιμάκιο από το εκτελεστικό 
όργανο έχει αποτελέσει κομβικό 
παράγοντα για την προώθηση της 
δημοκρατίας στις ευρωπαϊκές χώρες· 
προειδοποιεί ότι ο δημοσιονομικός 
συντονισμός δεν μπορεί να επιβάλει 
μείωση σε αυτόν τον έλεγχο μέσω άμεσα 
εκλεγμένων αντιπροσώπων·

Or. en

Τροπολογία 71
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την 
ανάπτυξη τομέων με τις καλύτερες 
δυνατότητες απασχόλησης, ιδιαίτερα κατά 

15. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για 
τις ΜΜΕ, και να διευκολύνουν την 
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τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία 
(πράσινες θέσεις εργασίας), σε υπηρεσίες 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας («λευκές 
θέσεις εργασίας») και στην ψηφιακή 
οικονομία·

ανάπτυξη τομέων με τις καλύτερες 
δυνατότητες απασχόλησης, όπως
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
(«λευκές θέσεις εργασίας»), ψηφιακή 
οικονομία και οικονομία νέων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 72
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και να στηρίξουν τις 
υπάρχουσες ΜΜΕ στις δραστηριότητές 
τους για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 73
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας που θα στηρίζονται από επαρκή 
συστήματα επιδομάτων, ώστε να 
διατηρείται η απασχολησιμότητα και να 
διευκολύνεται η επιστροφή των ατόμων 

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, να 
μεταρρυθμίσουν τα συστήματα 
επιδομάτων και να υιοθετήσουν 
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την
αγορά εργασίας, καθώς και προγράμματα 
κοινωνικής πρόνοιας στην εργασία·
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στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 74
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας που θα στηρίζονται από επαρκή 
συστήματα επιδομάτων, ώστε να 
διατηρείται η απασχολησιμότητα και να 
διευκολύνεται η επιστροφή των ατόμων 
στην εργασία·

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας που θα στηρίζονται από επαρκή 
συστήματα επιδομάτων, ώστε να 
διατηρείται η απασχολησιμότητα, να 
στηρίζεται η επιστροφή των ατόμων στην 
εργασία· και να διαφυλάσσονται οι 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 75
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας που θα στηρίζονται από επαρκή 
συστήματα επιδομάτων, ώστε να 
διατηρείται η απασχολησιμότητα και να 
διευκολύνεται η επιστροφή των ατόμων 

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, σε στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, που θα στηρίζονται 
από επαρκή συστήματα επιδομάτων, ώστε 
να διατηρείται η απασχολησιμότητα και να 
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στην εργασία· διευκολύνεται η επιστροφή των ατόμων 
στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 76
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας που θα στηρίζονται από επαρκή 
συστήματα επιδομάτων, ώστε να 
διατηρείται η απασχολησιμότητα και να 
διευκολύνεται η επιστροφή των ατόμων 
στην εργασία·

16. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κάλυψη και αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών απασχόλησης και να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές και 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας που θα στηρίζονται από επαρκή 
συστήματα επιδομάτων, ώστε να 
διατηρείται η απασχολησιμότητα και να 
διευκολύνεται η επιστροφή των ατόμων 
στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 77
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να αναπτύξουν τις συνθήκες για τη 
διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου 
περιβάλλοντος εργασίας, ιδιαίτερα για 
μεγαλύτερης και νεαρότερης ηλικίας 
εργαζόμενους, και για την προώθηση της 
κινητικότητας των εργαζομένων· τονίζει 
τη σημασία της αύξησης της 
παραγωγικότητας και της 
αποτελεσματικότητας εργασίας σε όλη 
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την ΕΕ ώστε να αποκατασταθεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 78
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα 
διαρθρωτικά ταμεία για να ενισχυθεί η 
απασχολησιμότητα και να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαρθρωτική και 
μακροχρόνια ανεργία· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση στα 
κράτη μέλη για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση 
ύφεσης και κοινωνικών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 79
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 για το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· πιστεύει 
ότι οι κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών για αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης των 

17. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 για το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· πιστεύει 
ότι οι κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών για αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης των 
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γυναικών, όπως οι προσιτές υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών, η επαρκής άδεια 
μητρότητας και πατρότητας και η ευελιξία 
σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας·

γυναικών, όπως οι προσιτές υπηρεσίες 
μέριμνας και φύλαξης παιδιών, η επαρκής 
άδεια μητρότητας και πατρότητας και η 
ευελιξία σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον 
τόπο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 για το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· πιστεύει 
ότι οι κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών για αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης των 
γυναικών, όπως οι προσιτές υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών, η επαρκής άδεια 
μητρότητας και πατρότητας και η ευελιξία 
σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας·

17. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 για το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την παροχή
εντονότερων κατευθύνσεων προς τα κράτη 
μέλη, οι οποίες θα πρέπει να αποσκοπούν 
στη διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών για αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης των γυναικών, όπως οι 
προσιτές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, η 
επαρκής άδεια μητρότητας και πατρότητας 
και η ευελιξία σε ό,τι αφορά το ωράριο και 
τον τόπο εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της 17. θεωρεί ότι ο πρωταρχικός στόχος της 
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στρατηγικής ΕΕ 2020 για το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· πιστεύει 
ότι οι κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποσκοπούν στη διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών για αύξηση 
των ποσοστών απασχόλησης των 
γυναικών, όπως οι προσιτές υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών, η επαρκής άδεια 
μητρότητας και πατρότητας και η ευελιξία 
σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας·

στρατηγικής ΕΕ 2020 για το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
εάν αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
των γυναικών στην αγορά εργασίας· 
πιστεύει ότι οι κατευθύνσεις προς τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν στη 
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών 
για αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 
των γυναικών, όπως οι προσιτές υπηρεσίες 
φύλαξης παιδιών, η επαρκής άδεια 
μητρότητας και πατρότητας και η ευελιξία 
σε ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 82
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη φτώχεια στους 
εργαζομένους επιδιώκοντας την 
εφαρμογή πολιτικών για την αγορά 
εργασίας που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση μισθών αξιοπρεπούς 
διαβίωσης για όσους εργάζονται·

Or. en

Τροπολογία 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη το διαχωρισμό των 
εθνικών στόχων για τα ποσοστά 
απασχόλησης ανδρών και γυναικών στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων και να απαιτήσει από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν δεδομένα 
διαχωρισμένα βάσει φύλου στις αναφορές 
προόδου τους·

Or. en

Τροπολογία 84
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που το 
επιθυμούν να συμμετέχουν και να 
παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για 
την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων 
από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του 
δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το 
ωράριο και τον τόπο εργασίας, το 
δικαίωμα στην κατάρτιση και το δικαίωμα 
σε ευέλικτη συνταξιοδότηση·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που το 
επιθυμούν να συμμετέχουν και να 
παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για 
την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων 
από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του 
δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το 
ωράριο και τον τόπο εργασίας, το 
δικαίωμα στην κατάρτιση, με την 
προϋπόθεση ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν πράγματι 
πραγματική προστιθέμενη αξία για την 
επιχείρηση όπου εργάζονται·

Or. en
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Τροπολογία 85
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που το 
επιθυμούν να συμμετέχουν και να 
παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για 
την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων 
από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του 
δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το 
ωράριο και τον τόπο εργασίας, το 
δικαίωμα στην κατάρτιση και το δικαίωμα 
σε ευέλικτη συνταξιοδότηση·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας φιλικές προς όλες τις 
ηλικίες που θα επιτρέπουν στους 
ηλικιωμένους εργαζόμενους να 
συμμετέχουν και να παραμένουν στην 
αγορά εργασίας, καταπολεμώντας τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας, αντικαθιστώντας 
τα κίνητρα για την έξοδο των ηλικιωμένων 
εργαζομένων από την αγορά εργασίας με 
κίνητρα για μια αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και προσαρμόζοντας τις 
συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των 
ηλικιωμένων εργαζομένων, όπως με τη 
θέσπιση του δικαιώματος για ευελιξία σε 
ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας, το δικαίωμα στην κατάρτιση και 
το δικαίωμα σε ευέλικτη συνταξιοδότηση·
πιστεύει ότι η πρόληψη κινδύνων υγείας 
στην εργασία θα μπορέσει να διασφαλίσει 
την ενεργητική γήρανση στη διάρκεια 
αλλά και μετά το πέρας της 
επαγγελματικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 86
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που το 
επιθυμούν να συμμετέχουν και να 
παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για 
την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων 
από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του 
δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το 
ωράριο και τον τόπο εργασίας, το 
δικαίωμα στην κατάρτιση και το δικαίωμα 
σε ευέλικτη συνταξιοδότηση·

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που το 
επιθυμούν να συμμετέχουν και να 
παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για 
την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων 
από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του 
δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το 
ωράριο και τον τόπο εργασίας, το 
δικαίωμα στην κατάρτιση και το δικαίωμα 
σε ευέλικτη συνταξιοδότηση, 
διασφαλίζοντας επάρκεια παροχής 
συνταξιοδοτήσεων για όλους·

Or. en

Τροπολογία 87
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν 
συνθήκες εργασίας που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που το 
επιθυμούν να συμμετέχουν και να 
παραμένουν στην αγορά εργασίας, 
καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω 
ηλικίας, αντικαθιστώντας τα κίνητρα για 
την έξοδο των ηλικιωμένων εργαζομένων 
από την αγορά εργασίας με κίνητρα για μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
προσαρμόζοντας τις συνθήκες εργασίας 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, όπως με τη θέσπιση του 

18. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
παράταση της επαγγελματικής ζωής και 
να διαμορφώσουν συνθήκες εργασίας που 
θα επιτρέπουν στους ηλικιωμένους 
εργαζόμενους που το επιθυμούν να
συμμετέχουν και να παραμένουν στην 
αγορά εργασίας, καταπολεμώντας τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας, αντικαθιστώντας 
τα κίνητρα για την έξοδο των ηλικιωμένων 
εργαζομένων από την αγορά εργασίας με 
κίνητρα για μια αγορά εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και προσαρμόζοντας τις 
συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των 
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δικαιώματος για ευελιξία σε ό,τι αφορά το 
ωράριο και τον τόπο εργασίας, το 
δικαίωμα στην κατάρτιση και το δικαίωμα 
σε ευέλικτη συνταξιοδότηση·

ηλικιωμένων εργαζομένων, όπως με τη 
θέσπιση του δικαιώματος για ευελιξία σε 
ό,τι αφορά το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας, το δικαίωμα στην κατάρτιση και 
το δικαίωμα σε ευέλικτη συνταξιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 88
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου ή μερικής απασχόλησης ή οι 
αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν επαρκή 
κοινωνική προστασία και πρόσβαση στην 
κατάρτιση και ότι υπάρχει το κατάλληλο 
πλαίσιο συνθηκών που θα τους επιτρέψει 
να σταδιοδρομήσουν· καλεί τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν τις συμφωνίες πλαίσιο για 
τη μερική απασχόληση και την 
απασχόληση ορισμένου χρόνου·

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου ή μερικής απασχόλησης ή οι 
αυτοαπασχολούμενοι τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των 
απολύσεων και των αποδοχών, διαθέτουν 
επαρκή κοινωνική προστασία και 
πρόσβαση στην κατάρτιση και ότι υπάρχει 
το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών που θα 
τους επιτρέψει να σταδιοδρομήσουν· καλεί 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
συμφωνίες πλαίσιο για τη μερική 
απασχόληση και την απασχόληση 
ορισμένου χρόνου· και να θέσουν 
αποτελεσματικά σε ισχύ την οδηγία που 
διαμορφώνει ένα γενικό πλαίσιο για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου ή μερικής απασχόλησης ή οι 
αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν επαρκή 
κοινωνική προστασία και πρόσβαση στην 
κατάρτιση και ότι υπάρχει το κατάλληλο 
πλαίσιο συνθηκών που θα τους επιτρέψει 
να σταδιοδρομήσουν· καλεί τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν τις συμφωνίες πλαίσιο για 
τη μερική απασχόληση και την 
απασχόληση ορισμένου χρόνου·

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι τα άτομα με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου ή μερικής απασχόλησης ή οι 
αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν επαρκή 
κοινωνική προστασία και πρόσβαση στην 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση και ότι 
υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών 
που θα τους επιτρέψει να 
σταδιοδρομήσουν· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις συμφωνίες πλαίσιο για τη 
μερική απασχόληση και την απασχόληση 
ορισμένου χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 90
Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. καλεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
να δρομολογήσουν ένα ταμείο 
ανθρώπινου, κοινωνικού και οικολογικού 
χαρακτήρα, το οποίο θα χρηματοδοτείται 
από το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν επενδυτικά έργα που 
θα δημιουργήσουν την ανάγκη κάλυψης 
θέσεων εργασίας, να υπάρξει μόχλευση 
μισθών, να αναπτυχθούν οι δημόσιες 
υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της υγείας και των μεταφορών, καθώς 
και για να διαμορφωθεί ένα όριο 
ελάχιστου εισοδήματος σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 91
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα και να απομακρύνουν όλα τα 
υπάρχοντα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια που παρακωλύουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 92
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
τη δυνατότητα κινητικότητας τόσο εντός 
όσο και μεταξύ των αγορών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 93
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
ανεπαρκείς προσπάθειες που 
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συντελούνται για την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
ισότητας ανδρών και γυναικών στις 
προτεραιότητες της ετήσιας 
ανασκόπησης της ανάπτυξης, παρά το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για 
την Ισότητα των Φύλων 2011-20120 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια 
άποψη της ισότητας των φύλων στην 
ετήσια ανασκόπηση της ανάπτυξης· καλεί 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει 
ότι οι κατευθύνσεις πολιτικής θα
αντιμετωπίζουν θέματα ανισότητας 
μεταξύ των δύο φύλων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών κατά την κατάρτιση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
παροχή συστάσεων ανά χώρα σε 
περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
συμπεριλάβουν τη διάσταση της ισότητας 
ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 94
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 β. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
απασχόλησης και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 95
Danuta Jazłowiecka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά 
βίου μάθηση και την ανεπίσημη και άτυπη
μάθηση και προειδοποιεί για το 
μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό 
κόστος των περικοπών στους 
προϋπολογισμούς της εκπαίδευσης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά 
βίου μάθηση, όχι μόνο μέσω των 
επίσημων μεθόδων μάθησης, αλλά και με 
την ανάπτυξη μέσων ανεπίσημης και 
άτυπης μάθησης, η οποία οδηγεί σε 
υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό, και 
προειδοποιεί για το μακροπρόθεσμο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος των 
περικοπών στους προϋπολογισμούς της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 96
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά 
βίου μάθηση και την ανεπίσημη και άτυπη 
μάθηση και προειδοποιεί για το 
μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό 
κόστος των περικοπών στους 
προϋπολογισμούς της εκπαίδευσης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά 
βίου μάθηση και την ανεπίσημη και άτυπη 
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
καθώς και να στηρίξουν την 
κινητικότητα των εργαζομένων· 
προειδοποιεί για το μακροπρόθεσμο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος των 
περικοπών στους προϋπολογισμούς της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 97
Marian Harkin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά 
βίου μάθηση και την ανεπίσημη και άτυπη 
μάθηση και προειδοποιεί για το 
μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό 
κόστος των περικοπών στους 
προϋπολογισμούς της εκπαίδευσης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
προώθηση των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, τη διά βίου μάθηση και την 
ανεπίσημη και άτυπη μάθηση και 
προειδοποιεί για το μακροπρόθεσμο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος των 
περικοπών στους προϋπολογισμούς της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 98
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διά
βίου μάθηση και την ανεπίσημη και άτυπη 
μάθηση και προειδοποιεί για το 
μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό 
κόστος των περικοπών στους 
προϋπολογισμούς της εκπαίδευσης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις 
επενδύσεις και να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και την 
ανεπίσημη και άτυπη μάθηση και 
προειδοποιεί για το μακροπρόθεσμο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος των 
περικοπών στους προϋπολογισμούς της 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 99
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών 
και των ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες, προβλέποντας με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις ανάγκες σε δεξιότητες ώστε 
να προετοιμαστεί το εργατικό δυναμικό 
για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών 
και των ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες· για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, είναι σημαντικό να γίνεται 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και 
να προικοδοτείται το εργατικό δυναμικό 
με νέες δεξιότητες για την καταπολέμηση 
της διαρθρωτικής ανεργίας, η οποία 
αντικατοπτρίζει την αποτυχία μιας 
οικονομίας να προσαρμοστεί στις 
μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του εντεινόμενου 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 100
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών 
και των ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες, προβλέποντας με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις ανάγκες σε δεξιότητες ώστε 
να προετοιμαστεί το εργατικό δυναμικό για 
τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών 
και των ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες και να αναπτύξουν 
ολοκληρωμένες στρατηγικές, αυξάνοντας 
τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών 
νεολαίας και επιχειρήσεων, προβλέποντας 
με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες σε 
δεξιότητες ώστε να προετοιμαστεί το 
εργατικό δυναμικό για τη μετάβαση σε μια 
βιώσιμη οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 101
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών 
και των ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες, προβλέποντας με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις ανάγκες σε δεξιότητες ώστε 
να προετοιμαστεί το εργατικό δυναμικό για 
τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία·

21. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
γεφυρώσουν το χάσμα των αναντιστοιχιών 
και των ελλείψεων όσον αφορά τις 
δεξιότητες, προβλέποντας με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις ανάγκες σε δεξιότητες ώστε 
να προετοιμαστεί το εργατικό δυναμικό για 
τη μετάβαση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 102
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. προτρέπει τα κράτη μέλη να μην 
αφήσουν τα μέτρα λιτότητας να 
υπονομεύσουν τις πολιτικές 
αναπτυξιακού προσανατολισμού και να 
δώσουν προτεραιότητα σε δαπάνες σε 
τομείς αναπτυξιακού προσανατολισμού, 
όπως η εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, η 
έρευνα και οι καινοτομίες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποδοτικότητα αυτών των δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 103
Pervenche Berès
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι στην εμβληματική της 
πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» η 
Επιτροπή υποσχέθηκε να προτείνει ένα 
πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης και την καλεί να 
υποβάλει αυτό το πλαίσιο αμελλητί·

22. υπενθυμίζει ότι στην εμβληματική της 
πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» η 
Επιτροπή υποσχέθηκε να προτείνει ένα 
πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης και την καλεί να 
υποβάλει αυτό το πλαίσιο αμελλητί υπό τη 
μορφή οδηγίας για αξιοπρεπείς συνθήκες 
στις περιόδους πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας·

Or. en

Τροπολογία 104
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. ενθαρρύνει την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου 
Επαγγελματικών Προσόντων ως εργαλείο 
προώθησης της ανάπτυξης της διά βίου 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τους εργοδότες να 
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δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες 
για τις γυναίκες εργαζόμενες σε νέες 
τεχνολογίες, για να ενισχυθεί ο τομέας της 
υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με τους 
στόχους της ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 106
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καταπολέμηση της φτώχειας και
προώθηση της κοινωνικής ένταξης

Καταπολέμηση της φτώχειας, προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και της ποιότητας 
των δημόσιων υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 107
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και να 
μεριμνήσουν ώστε οι αυτόματοι 
παράγοντες κοινωνικής σταθεροποίησης
να εξακολουθούν να λειτουργούν 
ανασταλτικά για τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

23. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
ίσα για τα δύο φύλα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, και να μεριμνήσουν ώστε να 
εξακολουθούν να λειτουργούν 
ανασταλτικά για τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό,

Or. en
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Τροπολογία 108
Jan Kozłowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και να 
μεριμνήσουν ώστε οι αυτόματοι 
παράγοντες κοινωνικής σταθεροποίησης 
να εξακολουθούν να λειτουργούν 
ανασταλτικά για τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

23. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και να 
μεριμνήσουν ώστε να εξακολουθούν να 
λειτουργούν ανασταλτικά για τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 109
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
στρατηγικές ενεργού ένταξης, επαρκείς και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας και πολιτικές στήριξης του 
ελάχιστου εισοδήματος για να αποφεύγεται 
η περιθωριοποίηση των ομάδων χαμηλού 
εισοδήματος και των ευάλωτων ομάδων·

24. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
στρατηγικές ενεργού ένταξης, επαρκείς και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, επαρκείς πολιτικές στήριξης 
του ελάχιστου εισοδήματος και 
προσέγγιση μέσω διόδων της ποιοτικής 
απασχόλησης για να αποφεύγεται η 
περιθωριοποίηση των ομάδων χαμηλού 
εισοδήματος και των ευάλωτων ομάδων·

Or. en
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Τροπολογία 110
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
στρατηγικές ενεργού ένταξης, επαρκείς και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας και πολιτικές στήριξης του 
ελάχιστου εισοδήματος για να 
αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των 
ομάδων χαμηλού εισοδήματος και των 
ευάλωτων ομάδων·

24. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
στρατηγικές ενεργού ένταξης, καθώς και 
επαρκείς και οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για να 
αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των 
ομάδων χαμηλού εισοδήματος και των 
ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 111
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ακολουθήσουν το κάλεσμα της 
Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για 
την κατάρτιση συμμετοχικών εθνικών 
κοινωνικών εκθέσεων για την 
υποβοήθηση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας ως 
βάση τους κοινούς κοινωνικούς στόχους 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και 
παρέχοντας πολυδιάστατες λύσεις για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, με την 
προώθηση της πρόσβασης σε 
δικαιώματα, πόρους και υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 112
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν, να εφαρμόσουν 
και να θέσουν σε ισχύ αποτελεσματικά 
μέτρα κατά των διακρίσεων· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει την απουσία 
προόδου στην εφαρμογή και τη θέση σε 
ισχύ των μέτρων κατά των διακρίσεων 
που αναφέρονται στις συστάσεις ανά 
χώρα·

Or. en

Τροπολογία 113
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τα κράτη μέλη να αναφέρουν 
αναλυτικά στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεών τους πώς θα 
χρησιμοποιηθούν οι πόροι της ΕΕ για τη 
στήριξη συγκεκριμένων στόχων πολιτικής 
που έχουν τεθεί προκειμένου για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

25. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν
στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών 
τους πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι της 
ΕΕ για τη στήριξη των εθνικών στόχων 
κατά της φτώχειας, καθώς και άλλων 
κοινωνικών, εργατικών και 
εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί 
προκειμένου για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 114
Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. προειδοποιεί ότι οι συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις που προωθούνται μέσα 
από την ετήσια ανασκόπηση της 
ανάπτυξης δεν μπορούν απλώς να 
αυξήσουν το όριο συνταξιοδότησης για να 
αντισταθμιστούν τα ελλείμματα, αλλά, 
αντιθέτως, θα πρέπει να εμπερικλείσουν 
τα έτη εργασίας, το βαθμό δυσκολίας των 
συνθηκών εργασίας καθώς και την 
τρέχουσα κατάσταση των εργαζομένων 
και να παρέχουν μια αξιοπρεπή καθολική 
κάλυψη, μειώνοντας τη φτώχεια στην 
τρίτη ηλικία και χωρίς να τίθενται σε 
κίνδυνο τα δημόσια συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 115
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση που 
γίνουν μεταρρυθμίσεις στα συστήματα 
υγείας, αυτές θα είναι επικεντρωμένες 
στη βελτίωση της ποιότητας και τη 
διασφάλιση της επάρκειας, της 
οικονομικής προσιτότητας και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά για 
όλους τους πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 116
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η 
κρίση στη φτώχεια μεταξύ των γυναικών· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
διασφαλίσουν ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση είναι συμβατή με την 
κοινωνική διάσταση της στρατηγικής ΕΕ 
2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την απασχόληση· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις 
των μέτρων λιτότητας στην ισότητα των 
φύλων και την απασχόληση των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 117
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
την ανάλυση διαφορών μεταχείρισης 
λόγω φύλου, καθώς και την ενσωμάτωση 
της αρχής της ισότητας μεταξύ των δύο 
φύλων σε σχέση με τον αντίκτυπο των 
συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στις 
ζωές των γυναικών στην ΕΕ με στόχο την 
εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, της κοινωνικής ασφάλισης 
και των φορολογικών συστημάτων·

Or. en
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Τροπολογία 118
Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν 
ακόμα περιορισμένο ρόλο κατά το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο· θεωρεί ότι στις 
κατευθύνσεις πολιτικής της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης που θέτει η 
Επιτροπή και είναι προς έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν συμμετέχει το 
Κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, δεν έχουν 
δημοκρατική νομιμοποίηση·

26. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν 
ακόμα περιορισμένο ρόλο κατά το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι στις κατευθύνσεις πολιτικής 
της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
που θέτει η Επιτροπή και είναι προς 
έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν 
συμμετέχει το Κοινοβούλιο και, ως εκ 
τούτου, δεν έχουν δημοκρατική 
νομιμοποίηση·

Or. en


