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Τροπολογία 1
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με 
τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με 
άφθονες θέσεις απασχόλησης» 
(COM(2012) 0173),

Or. en

Τροπολογία 2
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά12,
__________________
12 Κείμενο που εγκρίθηκε, 
P7_TA(2011)0092

Or. en

Τροπολογία 3
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-2020,
__________________
13 Κείμενο που εγκρίθηκε, 
P7_TA(2011)0453

Or. en

Τροπολογία 4
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού της Επιτροπής της 6ης 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία COM(2011)609,

Or. en

Τροπολογία 5
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες 
για τους νέους» COM(2011)933,
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Or. en

Τροπολογία 6
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη και 
για τον λόγο αυτόν πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για την αποφυγή βαθειάς 
κοινωνικής κρίσης·

Or. de

Τροπολογία 7
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις καθώς και στην ποιότητα 
και την ποσότητα των δημόσιων 
επενδύσεων εν γένει, και ειδικότερα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 8
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τον αριθμό των 
πολιτών της ΕΕ που πλήττονται από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,
τις δημόσιες αποταμιεύσεις και την 
ποιότητα των κοινωνικών επενδύσεων 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 9
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, τις δημόσιες αποταμιεύσεις 
και την ποιότητα των κοινωνικών 
επενδύσεων στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 10
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τη 
χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα και 
την ποιότητα και την έκταση των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

Or. fi

Τροπολογία 11
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και κρίση ανταγωνισμού θα έχει 
μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο στην 
οικονομική ανάπτυξη αλλά και στα 
ποσοστά απασχόλησης, τις δημόσιες 
αποταμιεύσεις και την ποιότητα των 
κοινωνικών επενδύσεων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 12
Milan Cabrnoch

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

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
κρίση δεν εξηγεί όλες τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές 
εργασίας· μάλιστα, έχει αναδείξει 
υποκείμενες δομικές αδυναμίες και 
εμμένουσες δυσκαμψίες·

Or. en

Τροπολογία 13
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 
ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην 
αποκατάσταση της σταθερότητας των 
δημόσιων οικονομικών, αποτελούν δε 
σημαντικές προσπάθειες προάσπισης της 
οικονομίας μας, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εν λόγω μέτρα λιτότητας είχαν ήδη
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα·
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξυγίανση 
των δημοσίων οικονομικών πρέπει να 
συνδυαστεί με μια ολοκληρωμένη 
επενδυτική στρατηγική για βιώσιμη 
ανάπτυξη και αξιοπρεπή απασχόληση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση·

Or. en

Τροπολογία 14
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 
ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 
ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στο πλαίσιο μιας 
πραγματικής κοινωνικής διακυβέρνησης 
που πρέπει ταχέως να τεθεί σε εφαρμογή·

Or. fr

Τροπολογία 15
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, χωρίς να 
αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές 
επιπτώσεις της κρίσης, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα λιτότητας 
μπορούν να έχουν μακροχρόνιες αρνητικές 
συνέπειες στην κοινωνική κατάσταση, 
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ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

την απασχόληση, την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα εάν δεν συμπληρωθούν 
με μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και 
την απασχόληση και καταπολεμούν τη 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 16
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης 
της κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων 
οικονομικών, αποτελούν δε σημαντικές 
προσπάθειες προάσπισης της οικονομίας 
μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν 
λόγω μέτρα λιτότητας μπορούν να έχουν 
μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα εάν δεν συμπληρωθούν 
με μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και
την απασχόληση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια, ως απάντηση στην κρίση, ο 
δημόσιος τομέας επιβαρύνθηκε με μεγάλο 
χρέος και ότι, ταυτόχρονα, προς αποφυγή 
ενός υπερβολικά υψηλού χρέους, έπρεπε 
να επιδιωχθεί η εκ νέου αποκατάσταση 
της σταθερότητας των δημόσιων 
οικονομικών, με τις προσπάθειες αυτές 
να είναι σημαντικές για το οικονομικό μας 
μέλλον, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μέτρα λιτότητας του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα μπορούν να έχουν 
μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα εάν δεν συμπληρωθούν 
με μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα·

Or. fi

Τροπολογία 17
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 
ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας θα πρέπει να συμπληρωθούν με 
μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η απασχόληση, η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 18
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 
ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκε κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε πραγματικά απαραίτητες
προσπάθειες προάσπισης της οικονομίας 
μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν 
λόγω μέτρα λιτότητας έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με φιλόδοξα μέτρα 
που ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. de
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Τροπολογία 19
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, 
αποτελούν δε σημαντικές προσπάθειες 
προάσπισης της οικονομίας μας, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα 
λιτότητας μπορούν να έχουν μακροχρόνιες 
αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
εάν δεν συμπληρωθούν με μέτρα που 
ευνοούν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πρόσφατων μέτρων αντιμετώπισης της 
κρίσης βασίστηκαν κυρίως σε 
βραχυπρόθεσμους στόχους που 
αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της 
σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω 
μέτρα λιτότητας μπορούν να έχουν 
μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και την 
ανταγωνιστικότητα εάν δεν συμπληρωθούν 
με μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη και 
την απασχόληση·

Or. el

Τροπολογία 20
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που 
αναδιάρθρωσαν την αγορά εργασίας τους 
αντιμετώπισαν καλύτερα την κρίση 
συγκριτικά με εκείνες όπου σημειώθηκαν 
μηδενικές ή περιορισμένες ενέργειες 
μέχρι σήμερα·

Or. en
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Τροπολογία 21
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση δεν 
πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
αβέβαιη και απαιτεί μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση δεν 
πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
αβέβαιη και απαιτεί μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο μια δεσμευτική 
κοινωνική διακυβέρνηση όπως η 
οικονομική διακυβέρνηση θα επέτρεπε να 
υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να λάβουν 
κοινωνικά μέτρα ευνοϊκά για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 22
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση δεν 
πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
αβέβαιη και απαιτεί μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση δεν 
πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
αβέβαιη και απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μέσω μέτρων 
προώθησης της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και της 
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ανταγωνιστικότητας·

Or. fi

Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση δεν 
πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
αβέβαιη και απαιτεί μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
της Λισαβόνας και η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση δεν 
πέτυχαν τους επιδιωκόμενους στόχους, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι 
αβέβαιη και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. en

Τροπολογία 24
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η 
κοινή έκθεση για την απασχόληση 
κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η δημοσιονομική εξυγίανση 
αντιμετωπίζεται ακόμα ως προτεραιότητα, 
οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης δεν 
έχουν εφαρμοσθεί επαρκώς από όλα τα 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η 
κοινή έκθεση για την απασχόληση 
κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η δημοσιονομική εξυγίανση - με έμφαση 
στην αυστηρή λιτότητα χωρίς 
αντίστοιχες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες -
αντιμετωπίζεται ακόμα ως προτεραιότητα, 
οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης δεν 
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κράτη μέλη· έχουν εφαρμοσθεί επαρκώς από όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία 25
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η 
κοινή έκθεση για την απασχόληση 
κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι
η δημοσιονομική εξυγίανση 
αντιμετωπίζεται ακόμα ως 
προτεραιότητα, οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης δεν έχουν εφαρμοσθεί 
επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η 
κοινή έκθεση για την απασχόληση 
κατέδειξαν ότι μέσω της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης δεν σημειώθηκε επαρκής 
πρόοδος και ότι οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης δεν έχουν εφαρμοσθεί 
επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη·

Or. fi

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η 
κοινή έκθεση για την απασχόληση 
κατέδειξαν ότι, εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η δημοσιονομική εξυγίανση 
αντιμετωπίζεται ακόμα ως 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καθώς και η 
κοινή έκθεση για την απασχόληση 
κατέδειξαν ότι, εξαιτίας της 
αντιμετώπισης της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης ως πρώτης προτεραιότητας, 
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προτεραιότητα, οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης δεν έχουν εφαρμοσθεί 
επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη·

οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης δεν 
έχουν εφαρμοσθεί επαρκώς από την 
πλειονότητα κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2012 το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε 
το 10% στην ΕΕ των 27, πλήττοντας 
ιδιαίτερα τους νέους, τους εργαζόμενους 
με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και τους 
μακροχρόνια ανέργους, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με τη 
γήρανση του πληθυσμού, δημιουργεί 
σοβαρό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινου 
δυναμικού μακροπρόθεσμα και μπορεί να 
έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην 
αγορά εργασίας και στο δυναμικό 
οικονομικής ανάπτυξης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε από 7,1% το 2008 σε 
πάνω από 10% τον Ιανουάριο του 2012,
στην ΕΕ των 27, με σαφείς διαφορές 
μεταξύ της νότιας και της βόρειας 
Ευρώπης, πλήττοντας ιδιαίτερα τους 
νέους, τους εργαζόμενους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης και τους μακροχρόνια 
ανέργους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τούτο, σε συνδυασμό με τη γήρανση του 
πληθυσμού, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο 
απώλειας ανθρώπινου δυναμικού 
μακροπρόθεσμα και μπορεί να έχει μη 
αναστρέψιμες επιπτώσεις στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 28
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2012 το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2012 το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε 
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το 10% στην ΕΕ των 27, πλήττοντας 
ιδιαίτερα τους νέους, τους εργαζόμενους 
με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και τους 
μακροχρόνια ανέργους, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με τη 
γήρανση του πληθυσμού, δημιουργεί 
σοβαρό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινου 
δυναμικού μακροπρόθεσμα και μπορεί να 
έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην 
αγορά εργασίας και στο δυναμικό 
οικονομικής ανάπτυξης·

το 10% στην ΕΕ των 27, πλήττοντας 
ιδιαίτερα τους νέους, τους εργαζόμενους 
με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και τους 
μακροχρόνια ανέργους, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με τη 
γήρανση του πληθυσμού, δημιουργεί 
σοβαρό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινου 
δυναμικού μακροπρόθεσμα και μπορεί να 
έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην 
αγορά εργασίας και στο δυναμικό 
οικονομικής ανάπτυξης, στην 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, στη 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης καθώς επίσης και 
στην κοινωνική συνοχή·

Or. el

Τροπολογία 29
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ακολουθούμενες πολιτικές ακραίας 
λιτότητας έχουν συμβάλλει στην 
υπονόμευση του κοινωνικού διαλόγου και 
στον κατακερματισμό της αγοράς 
εργασίας, με σημαντική αύξηση των 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης χωρίς 
ταυτόχρονη διασφάλιση επαρκούς 
ασφάλειας, οδηγώντας σε διαστρέβλωση 
των αρχών της ευελιξισφάλειας και 
πλήττοντας την ποιότητα της εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 30
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, 
σχεδόν το 16 % των Ευρωπαίων ήταν 
εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτώχειας, ενώ το 
ίδιο έτος το ποσοστό των παιδιών και των 
ενηλίκων που διαβιούν σε νοικοκυριά που 
δεν εργάζεται κανένας αυξήθηκε 
φθάνοντας σχεδόν στο 10%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με την 
παιδική φτώχεια, την περίπτωση των 
εργαζόμενων φτωχών και τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των νέων, θα οδηγήσει 
μελλοντικά σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, 
σχεδόν το 16 % των Ευρωπαίων ήταν 
εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτώχειας, ενώ το 
ίδιο έτος το ποσοστό των παιδιών και των 
ενηλίκων που διαβιούν σε νοικοκυριά που 
δεν εργάζεται κανένας αυξήθηκε 
φθάνοντας σχεδόν στο 10%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με την 
παιδική φτώχεια, τους εργαζόμενους 
φτωχούς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
των νέων, μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά 
σε αύξηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην 
κληροδότησή τους·

Or. fi

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, 
σχεδόν το 16 % των Ευρωπαίων ήταν 
εκτεθειμένο στον κίνδυνο φτώχειας, ενώ 
το ίδιο έτος το ποσοστό των παιδιών και 
των ενηλίκων που διαβιούν σε νοικοκυριά
που δεν εργάζεται κανένας αυξήθηκε 
φθάνοντας σχεδόν στο 10%· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με την 
παιδική φτώχεια, την περίπτωση των 
εργαζόμενων φτωχών και τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των νέων, θα οδηγήσει 
μελλοντικά σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 80 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι 
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας, ενώ 
το ποσοστό των παιδιών και των ενηλίκων 
που διαβιούν σε νοικοκυριά που δεν 
εργάζεται κανένας αυξήθηκε φθάνοντας 
σχεδόν στο 10% το 2010· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο, σε συνδυασμό με την 
παιδική φτώχεια, τον αυξανόμενο 
πληθυσμό των εργαζόμενων φτωχών και 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, θα 
οδηγήσει μελλοντικά σε ακόμα 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού·
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Τροπολογία 32
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 το 
ποσοστό φτώχειας των ατόμων μεταξύ 16 
έως 24 ετών είναι της τάξεως του 21,6 % 
κατά μέσο όρο στην Ευρώπη και ότι οι 
νέοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
απασχολούνται σε θέσεις εργασίας 
επισφαλείς, ορισμένου χρόνου ή μερικής 
απασχόλησης και ότι διατρέχουν επίσης 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια οι επισφαλείς θέσεις εργασίας 
έχουν αυξηθεί σημαντικά και ότι η 
ανεργία βρίσκεται στα ύψη σε ορισμένες 
χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 33
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα 
για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση συνεπάγονται μεταξύ άλλων
την ανεπαρκή τροφοδοσία εργατικού 
δυναμικού και δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 34
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα 
για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα 
για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας, ούτε 
πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις 
ανάγκες των εργαζομένων στους κλάδους 
όπου θα ήταν δυνατή η απασχόληση·

Or. fi

Τροπολογία 35
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα 
για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούν ακόμα 
για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και δεν ανταποκρίνονται στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις ειδίκευσης των
διαθέσιμων θέσεων εργασίας, καθώς και 
των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τομείς 
με άφθονες θέσεις απασχόλησης στο 
μέλλον·

Or. en
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Τροπολογία 36
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που
δέχονται τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας έχει αυξηθεί, ενώ τα έσοδα
έχουν μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διατήρηση των υψηλών 
ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας είναι 
πιθανό ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω 
αυτήν την τάση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση στα 
κράτη πρόνοιας έχει αυξηθεί λόγω των 
υψηλότερων δαπανών και των 
σημαντικών μειώσεων των εσόδων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των 
υψηλών ποσοστών μακροχρόνιας 
ανεργίας, ο αυξανόμενος αριθμός 
εργαζόμενων φτωχών και η αυξανόμενη 
ανεργία στους νέους είναι πιθανό ότι θα 
επιδεινώσουν περαιτέρω αυτήν την τάση·

Or. en

Τροπολογία 37
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που 
δέχονται τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας έχει αυξηθεί, ενώ τα έσοδα 
έχουν μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διατήρηση των υψηλών 
ποσοστών μακροχρόνιας ανεργίας είναι 
πιθανό ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω 
αυτήν την τάση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα του 
δημόσιου τομέα έχουν μειωθεί και, ως εκ 
τούτου, η πίεση για εξοικονόμηση που 
δέχονται τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας έχει αυξηθεί, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη 
και η διατήρηση των υψηλών ποσοστών 
μακροχρόνιας ανεργίας είναι πιθανό ότι θα 
επιδεινώσουν περαιτέρω αυτήν την τάση·

Or. fi
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Τροπολογία 38
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που 
δέχονται τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας έχει αυξηθεί, ενώ τα έσοδα έχουν 
μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η διατήρηση των υψηλών ποσοστών 
μακροχρόνιας ανεργίας είναι πιθανό ότι θα 
επιδεινώσει περαιτέρω αυτήν την τάση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που 
δέχονται τα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας έχει αυξηθεί, ενώ τα έσοδα έχουν 
μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η διατήρηση των υψηλών ποσοστών 
μακροχρόνιας ανεργίας καθώς επίσης και 
η αναποτελεσματική καταπολέμηση της 
αδήλωτης εργασίας θα επιδεινώσουν
περαιτέρω αυτήν την τάση·

Or. el

Τροπολογία 39
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες 
κοινωνικές επενδύσεις είναι σημαντικές 
για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου 
απασχόλησης στο μέλλον, τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας, την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες 
κοινωνικές επενδύσεις είναι σημαντικές 
για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου 
απασχόλησης τόσο για τις γυναίκες όσο 
και για τους άνδρες στο μέλλον, τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας, την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες 
κοινωνικές επενδύσεις είναι σημαντικές 
για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου 
απασχόλησης στο μέλλον, τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας, την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εύστοχες 
κοινωνικές επενδύσεις είναι σημαντικές 
για τη διασφάλιση ενδεδειγμένου επιπέδου 
απασχόλησης στο μέλλον, τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας, την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων και των 
γνώσεων του εργατικού δυναμικού και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 41
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και 
διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη 
μετάβαση προς μιας νέα βιώσιμη 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 42
Jutta Steinruck

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

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί 
να επιτευχθεί βιώσιμη εξυγίανση των 
δημοσιονομικών, χωρίς σημαντική 
ενίσχυση της πλευράς των εσόδων, 
ειδικότερα θεσπίζοντας έναν φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
εξαλείφοντας τα κενά στη φορολογική 
νομοθεσία και καταπολεμώντας τη 
φοροδιαφυγή·

Or. en

Τροπολογία 43
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
κοινωνικού συμβολαίου, το οποίο θα 
τονώσει μέσω της συμμετοχής των 
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 
οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη και 
θα δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις 
σε μια βιώσιμη οικονομία, σε ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και σε κοινωνική 
δικαιοσύνη·

Or. de

Τροπολογία 44
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 
οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινωνίες για 
προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και 
διαχείριση της μετάβασής τους σε πιο 
ευέλικτες αγορές εργασίας·

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 
οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινωνίες για 
προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και 
διαχείριση της μετάβασής τους σε πιο 
ευέλικτες αγορές εργασίας, όπου θα 
απαιτούνται νέες δεξιότητες για 
μελλοντικούς τομείς με άφθονες θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 
οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινωνίες για 
προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και 
διαχείριση της μετάβασής τους σε πιο 
ευέλικτες αγορές εργασίας·

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και μη καλυπτόμενων αναγκών, 
επικεντρώνονται δε στις δημόσιες 
πολιτικές και τις στρατηγικές επένδυσης σε 
ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες 
προετοιμάζουν τα άτομα, τις οικογένειες 
και τις κοινωνίες για προσαρμογή σε 
διάφορες μεταβολές και διαχείριση νέων 
προκλήσεων στις αγορές εργασίας·
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Τροπολογία 46
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 
οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινωνίες για 
προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και 
διαχείριση της μετάβασής τους σε πιο 
ευέλικτες αγορές εργασίας·

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 
οποίες προετοιμάζουν και στηρίζουν τα 
άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες 
όσον αφορά την προσαρμογή στις
μεταβολές της αγοράς εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 47
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές 
επενδύσεις, δηλαδή η παροχή και 
χρησιμοποίηση πόρων με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών 
οφελών, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων 
και αναγκών, επικεντρώνονται δε στις 
δημόσιες πολιτικές και τις στρατηγικές 
επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, οι 
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οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινωνίες για 
προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και 
διαχείριση της μετάβασής τους σε πιο
ευέλικτες αγορές εργασίας·

οποίες προετοιμάζουν τα άτομα, τις 
οικογένειες και τις κοινωνίες για 
προσαρμογή σε διάφορες μεταβολές και 
διαχείριση της μετάβασής τους σε αγορές 
εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 48
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. διαπιστώνει ότι, μεταξύ άλλων, όλες 
οι δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής και 
υγειονομικής περίθαλψης, οι 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
που παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους 
στους εν λόγω τομείς μπορούν να 
αντιμετωπίζονται ως κοινωνικές 
επενδύσεις, και υπενθυμίζει ότι αυτές 
εμπίπτουν, βάσει των Συνθηκών, στο 
πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων·

Or. fi

Τροπολογία 49
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει 

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, πρέπει να
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αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και
ως επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 
πραγματικά οφέλη στο μέλλον·

αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις, οι οποίες 
θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη στο 
μέλλον·

Or. fi

Τροπολογία 50
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και 
ως επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 
πραγματικά οφέλη στο μέλλον·

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και 
ως επενδύσεις, με διπλή ωφέλεια οι οποίες 
θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 51
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει 
αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και
ως επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 
πραγματικά οφέλη στο μέλλον·

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει 
αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά 
κυρίως ως επενδύσεις, οι οποίες θα 
αποφέρουν πραγματικά οφέλη στο μέλλον·
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Or. de

Τροπολογία 52
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει 
αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και 
ως επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 
πραγματικά οφέλη στο μέλλον·

2. τονίζει ότι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών 
επενδύσεων είναι η ικανότητά τους να 
συνδυάζουν κοινωνικούς και οικονομικούς 
στόχους και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει 
αντιμετωπίζονται μόνο ως έξοδα αλλά και 
ως επενδύσεις, οι οποίες, με σωστή χρήση 
των πόρων, θα αποφέρουν πραγματικά 
οφέλη στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία 53
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·
επιμένει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να 
θεσπιστούν μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επάρκεια της κατάρτισης 
με τις ανάγκες των κλάδων στους οποίους 
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παρατηρείται έλλειψη εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 54
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης των κρατών μελών, και ότι 
αυτό απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης·

Or. fi

Τροπολογία 55
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
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απασχόλησης και της εκπαίδευσης· απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να 
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
στοχοθετημένες κοινωνικές επενδύσεις 
πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

Or. de

Τροπολογία 57
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να
αποτελούν σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης καθώς και της 
αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση, και ότι 
αυτό απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

3. σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις αποτελούν 
σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 
οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης καθώς και της αντίδρασης 
της ΕΕ στην κρίση, και ότι αυτό απαιτεί 
καλύτερη εφαρμογή των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·
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Or. de

Τροπολογία 58
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. η διευκόλυνση και η εστίαση στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην 
πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για 
ευάλωτες ομάδες και για εκείνους που 
είναι περισσότερο αποκλεισμένοι από την 
αγορά εργασίας έχουν ζωτική σημασία 
στο πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων, 
καθώς επιτρέπουν τη δημιουργία νέων 
βιώσιμων θέσεων εργασίας, συχνά 
επιμένοντας σε μεταβολές στους 
οικονομικούς κύκλους·

Or. en

Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιδρά μόνο στις
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και
κοινωνικού συστήματος, επανεξέταση των 
εθνικών οικονομικών, 
χρηματοπιστωτικών και κοινωνικών 
πολιτικών και μετάβαση από τη χάραξη 
πολιτικής, η οποία αντιμετωπίζει μόνο τις 
κρίσεις που προκαλεί η ανεπάρκεια της 
αγοράς στη χάραξη δυναμικής και 
διορατικής πολιτικής που εστιάζει στις 
επενδύσεις σε ανθρώπους, στη δημιουργία 
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αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την 
τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 60
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιδρά μόνο στις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό των κοινωνικών μοντέλων
των κρατών μελών, διαρκή κριτική 
αξιολόγηση των εθνικών κοινωνικών 
πολιτικών και μετάβαση από την 
αντίδραση στην πρόληψη, δηλαδή από 
την αντίδραση στις αναδυόμενες ζημίες 
που προκαλεί η ανεπάρκεια της αγοράς, σε 
ένα «κράτος πρόνοιας που 
δραστηριοποιεί», το οποίο επενδύει σε 
ανθρώπους και δημιουργεί δυνατότητες, 
εργαλεία και κίνητρα για τους πολίτες, 
ώστε να βελτιώσουν την κοινωνική και 
οικονομική θέση τους, καθώς και εκείνη 
των ατόμων που εξαρτώνται από αυτούς·

Or. fi

Τροπολογία 61
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 



PE489.506v01-00 34/84 AM\902065EL.doc

EL

εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιμετωπίζει μόνο τις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιμετωπίζει μόνο τις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες για να 
συμμετέχουν διασφαλίζοντας παράλληλα 
το σεβασμό του ατόμου, την ασφάλεια 
της μετάβασης, την ασφάλεια του 
εισοδήματος και την προστασία έναντι 
κοινωνικών κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένου του αξιοπρεπούς 
εισοδήματος σε εκείνους που δεν μπορούν 
να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιδρά μόνο στις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

4. επισημαίνει ότι η κρίση έχει αναδείξει 
την ανάγκη διαφύλαξης των αρχών του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και 
απαιτεί επανεξέταση των εθνικών 
κοινωνικών πολιτικών και μετάβαση από 
ένα «ενεργό κράτος πρόνοιας», το οποίο 
αντιδρά μόνο στις αναδυόμενες ζημίες που 
προκαλεί η ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα 
«κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το 
οποίο επενδύει σε ανθρώπους και 
προσφέρει εργαλεία και κίνητρα στους 
πολίτες, στην κατεύθυνση όχι μόνο της 
αντιμετώπισης αλλά και της πρόληψης 
κοινωνικών στρεβλώσεων·

Or. el
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Τροπολογία 63
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιμετωπίζει μόνο τις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιμετωπίζει κυρίως
τις αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς και βασίζεται στην 
αναδιανομή των δημόσιων πόρων, σε ένα 
«κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το 
οποίο επενδύει σε ανθρώπους και 
προσφέρει εργαλεία και κίνητρα στους 
πολίτες που θα τους βοηθήσουν να 
προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 64
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιμετωπίζει μόνο τις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

4. επισημαίνει ότι η κρίση έχει αυξήσει 
περαιτέρω την ανάγκη για επενδύσεις 
στις κοινωνικές επιχειρήσεις και για 
στήριξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιμετωπίζει μόνο τις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
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εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 65
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, επανεξέταση των 
εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιδρά μόνο στις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

4. επισημαίνει ότι η κρίση απαιτεί 
εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου και εφαρμογή μιας 
πραγματικής κοινωνικής διακυβέρνησης, 
η οποία θα συνοδεύεται από επανεξέταση 
των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και 
μετάβαση από ένα «ενεργό κράτος 
πρόνοιας», το οποίο αντιδρά μόνο στις 
αναδυόμενες ζημίες που προκαλεί η 
ανεπάρκεια της αγοράς, σε ένα «κράτος 
πρόνοιας που δραστηριοποιεί», το οποίο 
επενδύει σε ανθρώπους και προσφέρει 
εργαλεία και κίνητρα στους πολίτες·

Or. fr

Τροπολογία 66
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι τέσσερις προτεραιότητες 
για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει 
να είναι οι εξής: δημιουργία θέσεων 
εργασίας, νεολαία, δεξιότητες και 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων 
φορολογίας και παροχών·
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Or. en

Τροπολογία 67
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κράτος πρόνοιας που δραστηριοποιεί Κράτος πρόνοιας χωρίς αποκλεισμούς

Or. en

Τροπολογία 68
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) την εξασφάλιση της επανένταξης των 
ανέργων στην εργασία,

α) την εξασφάλιση της επανένταξης των 
ανέργων στην εργασία, προβλέποντας, 
ωστόσο, προσαρμοσμένες λύσεις, κι εάν 
προτείνουν προγράμματα υποχρεωτικής 
εργασιακής δραστηριότητας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενοι διαθέτουν την κατάρτιση και 
τις δεξιότητες που απαιτούνται·

Or. en

Τροπολογία 69
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) την εξασφάλιση της επανένταξης των α) την εξασφάλιση της επανένταξης των 
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ανέργων στην εργασία, ανέργων, ή των ατόμων που έχουν τεθεί 
σε διαθεσιμότητα, στην εργασία, την 
υποστήριξη των ατόμων που εισέρχονται 
στην αγορά εργασίας κατά την 
αναζήτηση εργασίας, καθώς και τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
καλύτερη μετάβαση από την εκπαίδευση 
και κατάρτιση στον επαγγελματικό βίο, 

Or. fi

Τροπολογία 70
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) την εξασφάλιση της επανένταξης των 
ανέργων στην εργασία,

α) τη δημιουργία καινοτόμου και 
δυναμικού περιβάλλοντος ώστε να 
εξασφαλιστεί η επανένταξη των ανέργων 
στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 71
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αα) την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων·

Or. en
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Τροπολογία 72
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αα) την επένδυση σε ένα σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης το οποίο 
προσφέρει αξιοπρεπές εισόδημα στα 
άτομα που χρήζουν βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 73
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών
θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και
του καταμερισμού της εργασίας,

β) την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
που είναι ικανές να δημιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τον 
καταμερισμό της παραγωγικότητας της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  5 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και 

β) την υποστήριξη ιδίως μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων προς τη δημιουργία 
βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της 
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του καταμερισμού της εργασίας, εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της 
εργασίας·

Or. fi

Τροπολογία 75
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και 
του καταμερισμού της εργασίας,

β) την επένδυση σε βιώσιμες και
ποιοτικές θέσεις εργασίας, που 
παρέχονται ειδικότερα από ΜΜΕ, με τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας της 
εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και 
του καταμερισμού της εργασίας,

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, εξίσου προσιτών σε 
γυναίκες και άνδρες, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και 
του καταμερισμού της εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 77
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και 
του καταμερισμού της εργασίας,

β) τη δημιουργία βιώσιμων, νέων και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, με τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας της 
εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της 
εργασίας,

Or. de

Τροπολογία 78
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών
θέσεων εργασίας, με τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και 
του καταμερισμού της εργασίας,

β) τη δημιουργία βιώσιμων και υψηλής 
ποιότητας θέσεων εργασίας, με τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας της 
εργασίας, καθώς και του καταμερισμού της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 79
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

βα) την αύξηση της ικανοποίησης στον 
χώρο εργασίας και τη μείωση των αιτίων 
που οδηγούν σε αποχώρηση από τον 
επαγγελματικό βίο, όπως π.χ. τα εργατικά 
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ατυχήματα, η ηθική παρενόχληση στον 
χώρο εργασίας και άλλες δυσμενείς 
συνθήκες εργασίας·

Or. fi

Τροπολογία 80
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση,

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην προσχολική εκπαίδευση και 
διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση,

γ) την επένδυση στην προσαρμογή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
διευκολύνοντας ιδίως τη συνεργασία 
μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων και 
των σχολικών ιδρυμάτων προκειμένου να 
μπορέσει να διασφαλιστεί καλύτερος 
σχολικός προσανατολισμός·

Or. fr
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Τροπολογία 82
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση,

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, ιδίως στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση κατά την 
απασχόληση·

Or. fi

Τροπολογία 83
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση,

γ) την επένδυση στη διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση όλων των ηλικιακών 
ομάδων·

Or. de

Τροπολογία 84
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση,

γ) την επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τις μαθητείες·

Or. en
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Τροπολογία 85
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γα) την επένδυση στην καινοτομία με την 
παροχή στήριξης στην παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
που αφορούν ιδίως την κλιματική αλλαγή, 
την ενεργειακή απόδοση, την υγεία και τη 
γήρανση του πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία 86
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γα) την εξάλειψη των αιτίων για το 
διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 87
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ 
ευελιξίας και ασφάλειας και τη συμβολή 
στον συνδυασμό οικογενειακής και 

δ) την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
ευελιξίας και ασφάλειας και τη συμβολή 
στον συνδυασμό οικογενειακής και 
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επαγγελματικής ζωής, επαγγελματικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 88
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ 
ευελιξίας και ασφάλειας και τη συμβολή 
στον συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής,

δ) την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ 
ευελιξίας και ασφάλειας στο πλαίσιο των 
συνθηκών εργασίας, που θα συμβάλει στη 
βελτίωση της απασχόλησης, και τη 
συμβολή στον συνδυασμό οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής·

Or. fi

Τροπολογία 89
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων·

Or. de

Τροπολογία 90
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για τη μείωση του βαθμού οικονομικής 
εξάρτησης·

Or. en

Τροπολογία 91
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία ευνοϊκών
συνθηκών για τη μακροπρόθεσμη παροχή 
επαρκών και βιώσιμων συντάξεων μέσω 
της αύξησης της απασχόλησης σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες·

Or. de

Τροπολογία 92
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία 
εργασιακών συνθηκών που επιτρέπουν 
στο άτομο να επιλέξει την παράταση του 
επαγγελματικού βίου·

Or. en
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Τροπολογία 93
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και την παράταση του 
επαγγελματικού βίου μέσω καλύτερης 
ασφάλειας στην εργασία, με την παροχή 
διαφόρων κινήτρων και ευέλικτων 
μοντέλων, και την εξασφάλιση ότι και τα 
άτομα που βρίσκονται σε ηλικία 
συνταξιοδότησης θα μπορούν να 
συμμετέχουν στον επαγγελματικό βίο με 
τρόπο που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις 
τους·

Or. fi

Τροπολογία 94
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τη 
σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη 
βιωσιμότητά τους και θεσπίζοντας 
αλλαγές έπειτα από επαρκή κοινωνικό 
διάλογο και αφού δοθεί επαρκής 
ενημέρωση και χρόνος στους πολίτες, 
ώστε να λάβουν αποφάσεις όντας καλά 
ενημερωμένοι και κατόπιν βαθιάς 
σκέψης· επίσης τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου·
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Or. en

Τροπολογία 95
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων με γνώμονα τη διασφάλιση 
τόσο της βιωσιμότητας των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης όσο και της 
κοινωνικής επάρκειας των 
προσφερόμενων παροχών·

Or. el

Τροπολογία 96
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και τη δημιουργία συνθηκών 
για παράταση του επαγγελματικού βίου,

ε) την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων στις μεταβαλλόμενες 
οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες
και τη δημιουργία συνθηκών για παράταση 
του επαγγελματικού βίου·

Or. en

Τροπολογία 97
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο στ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού·

στ) την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού και ιατροφαρμακευτικού 
αποκλεισμού·

Or. fr

Τροπολογία 98
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού.

στ) την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού προωθώντας 
ιδιαίτερα εν προκειμένω την προληπτική 
και στοχευμένη εργασία·

Or. fi

Τροπολογία 99
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. να δώσουν τη δυνατότητα μόνιμης 
ενσωμάτωσης των νέων στον 
επαγγελματικό βίο, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης· 

Or. de
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Τροπολογία 100
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται
με μέτρα ενεργοποίησης της
απασχόλησης, την προσφορά ειδικής 
κατάρτισης και επανεκπαίδευσης με στόχο 
να στηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μακροχρόνια ανέργων, και την 
προαγωγή της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επαγγελματικής 
κατάρτισης κατά την απασχόληση με
ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους 
και στους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης·

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την προώθηση 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με 
πολιτικές υποστήριξης των ΜΜΕ και της 
αγοράς εργασίας, κυρίως με σύνδεση των 
συστημάτων παροχής επιδομάτων 
ανεργίας και κοινωνικής βοήθειας με 
μέτρα εντατικής αναζήτησης 
απασχόλησης, την προσφορά ειδικής δια 
βίου κατάρτισης και κατάρτισης που 
συνδέεται με τις ανάγκες των κλάδων 
στους οποίους παρατηρείται έλλειψη 
εργαζομένων με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της επάρκειας 
των δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες 
της τοπικής ή περιφερειακής αγοράς 
εργασίας καθώς και την ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης· οι αμειβόμενες πρακτικές 
ασκήσεις και η επαγγελματική κατάρτιση
κατά την απασχόληση δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στους άνεργους νέους και στους 
εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο 
ειδίκευσης·

Or. fr

Τροπολογία 101
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
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απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων 
ανεργίας και κοινωνικής βοήθειας που 
συνδέονται με μέτρα ενεργοποίησης της 
απασχόλησης, την προσφορά ειδικής 
κατάρτισης και επανεκπαίδευσης με στόχο 
να στηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μακροχρόνια ανέργων, και την 
προαγωγή της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επαγγελματικής 
κατάρτισης κατά την απασχόληση με 
ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους 
και στους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης·

απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, την προσφορά ειδικής 
κατάρτισης και επανεκπαίδευσης με στόχο 
να στηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μακροχρόνια ανέργων, και την 
προαγωγή της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επαγγελματικής 
κατάρτισης κατά την απασχόληση με 
ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους 
και στους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 102
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
την προσφορά ειδικής κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επαγγελματικής κατάρτισης κατά την 
απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στους 
άνεργους νέους και στους εργαζομένους με 
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης·

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να εφαρμόσουν πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
να προσφέρουν ειδική κατάρτιση και 
επανεκπαίδευση με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, να προαγάγουν την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και την επαγγελματική 
κατάρτιση κατά την απασχόληση με 
ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους 
και στους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης και να εξασφαλίσουν 
ότι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης 
κερδίζουν τα προς το ζην από την 
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εργασία τους·

Or. en

Τροπολογία 103
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
την προσφορά ειδικής κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επαγγελματικής κατάρτισης κατά την 
απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στους 
άνεργους νέους και στους εργαζομένους 
με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης·

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
την προσφορά ειδικής κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της διά βίου
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επαγγελματικής κατάρτισης κατά την 
απασχόληση των ατόμων σε όλα τα 
στάδια ζωής και όλα τα επαγγέλματα·

Or. de

Τροπολογία 104
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
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ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
την προσφορά ειδικής κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επαγγελματικής κατάρτισης κατά την 
απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στους 
άνεργους νέους και στους εργαζομένους με 
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης·

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
την προσφορά ειδικής κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της 
διενέργειας σεμιναρίων, της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και της
κατάρτισης κατά την απασχόληση, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους 
και στους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης·

Or. fi

Τροπολογία 105
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
με μέτρα ενεργοποίησης της απασχόλησης, 
την προσφορά ειδικής κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης με στόχο να στηριχθεί η 
ικανότητα απασχόλησης των μακροχρόνια 
ανέργων, και την προαγωγή της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επαγγελματικής κατάρτισης κατά την 

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν μέτρα με στόχο την ανάπτυξη 
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
απασχόληση με πολιτικές υποστήριξης της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι 
αποτελεσματικότερα και πιο στοχευμένα 
συστήματα παροχής επιδομάτων ανεργίας 
και κοινωνικής βοήθειας που συνδέονται 
πρωτίστως με μέτρα ενεργοποίησης της 
απασχόλησης, την προσφορά ειδικής 
κατάρτισης και επανεκπαίδευσης με στόχο 
να στηριχθεί η ικανότητα απασχόλησης 
των μακροχρόνια ανέργων, και την 
προαγωγή της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της επαγγελματικής 
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απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση στους 
άνεργους νέους και στους εργαζομένους με 
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης·

κατάρτισης κατά την απασχόληση με 
ιδιαίτερη έμφαση στους άνεργους νέους 
και στους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 106
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη 
διασφάλιση καλύτερης μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση και με την 
προαγωγή της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό επίπεδο·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν συμπράξεις μεταξύ των 
σχολείων, των κέντρων κατάρτισης και 
των τοπικών ή περιφερειακών 
επιχειρήσεων προκειμένου να 
προσανατολιστούν καλύτερα οι νέοι ώστε 
να υπάρξει βελτίωση της πρόσβασής τους 
στην αγορά εργασίας με την προσφορά 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
ανάληψη ρόλου αναδόχου από τους 
παλαιότερους μισθωτούς, ώστε να 
καταστεί δυνατή η απασχόληση και η 
κατάρτιση νέων στην επιχείρηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
καλύτερη μετάβαση από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 107
Emilie Turunen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

7. επιμένει ότι η ανεργία των νέων πρέπει 
να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός 
συμφώνου κοινωνικών επενδύσεων·
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν 
φιλόδοξες στρατηγικές για να αποφευχθεί 
η απώλεια μιας γενιάς με εντατικές 
επενδύσεις στους νέους και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά υψηλής ποιότητας
προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής 
άσκησης των νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 108
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
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περιφερειακό επίπεδο· περιφερειακό επίπεδο. Προτρέπει τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν και να 
ενσωματώσουν στα εθνικά σχέδια 
δράσης τους την ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους ως κύριο άξονα των πολιτικών 
καταπολέμησης της ανεργίας των νέων·

Or. el

Τροπολογία 109
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στους νέους ανθρώπους και να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην 
αγορά εργασίας με την προσφορά 
προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης σε συνεργασία με ιδιωτικές 
επιχειρήσεις (συστήματα διπλής 
ωφέλειας) και προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης των νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 110
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και μιας εγγύησης 
για τους νέους, με τη δημιουργία κινήτρων 
προς τους εργοδότες για την απασχόληση 
αποφοίτων, με τη διασφάλιση καλύτερης 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση και με την προαγωγή της 
κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο και 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
επαγγελματικής και εκπαιδευτικής 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 111
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, 
να εξασφαλίσουν την κατάρτιση και την 
απασχόληση των νέων σε όλη την 
Ευρώπη, καθώς και να προωθήσουν την 
επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουν 
κίνητρα για τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση·

Or. de
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Τροπολογία 112
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
εξίσου για νέες γυναίκες και νέους άνδρες,
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 113
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων και νέων χωρίς 
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καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

ειδίκευση, με τη διασφάλιση καλύτερης 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση και με την προαγωγή της 
κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 114
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
στη στήριξη των νέων και στη βελτίωση 
της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
με την προσφορά προγραμμάτων 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 
νέων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 
κινήτρων προς τους εργοδότες για την 
απασχόληση αποφοίτων, με τη διασφάλιση 
καλύτερης μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση και με την προαγωγή 
της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. fi

Τροπολογία 115
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προωθήσει μια Εγγύηση 
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Νέων που θα εξασφαλίζει στους νέους 
ανθρώπους αξιοπρεπή εργασία, 
εκπαίδευση ή (επανα-) κατάρτιση εντός 
τεσσάρων μηνών αφού καταστούν 
άνεργοι· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μια τέτοια Εγγύηση Νέων το 
ταχύτερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 116
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει επίσης την προσωπική 
ευθύνη, τα άτομα πρέπει και αυτά να 
σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν για να 
εξασφαλίσουν ότι θα είναι νικητές στον 
αγώνα εύρεσης ταλέντων·

Or. en

Τροπολογία 117
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη 
έμφαση σε μια στρατηγική που εστιάζεται 
στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και 
προσχολική ηλικία· προλαμβάνοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο· 
βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες 

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη 
έμφαση σε μια στρατηγική που εστιάζεται 
στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και 
προσχολική ηλικία· προλαμβάνοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο· 
βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες 
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καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, 
προσφέροντας στους μαθητές καλύτερες 
συνθήκες για την επιτυχή πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας· 
αναπτύσσοντας μέσα που αποσκοπούν 
στην καλύτερη πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και στην 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών απασχόλησης· 
βελτιώνοντας την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων·

καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, 
προσφέροντας στους μαθητές καλύτερες 
συνθήκες για την επιτυχή πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας· 
αναπτύσσοντας μέσα που αποσκοπούν 
στην καλύτερη πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων (όπως 
για παράδειγμα στον τομέα της υγείας και 
της περίθαλψης, καθώς και στον 
περιβαλλοντικό τομέα) και στην 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών απασχόλησης· 
καθιστώντας δυνατή μια μελλοντική 
πρακτική επαγγελματική κατάρτιση που 
θα στηρίζεται στο διττό σύστημα 
εκπαίδευσης στην Αυστρία, τη Γερμανία 
και τη Δανία βελτιώνοντας την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και αναπτύσσοντας 
εθνικά πλαίσια επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 118
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη 
έμφαση σε μια στρατηγική που εστιάζεται 
στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και 
προσχολική ηλικία· προλαμβάνοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο· 
βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες 
καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, 
προσφέροντας στους μαθητές καλύτερες 

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη 
έμφαση σε μια στρατηγική που εστιάζεται 
στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και 
προσχολική ηλικία· δημιουργώντας κλίμα 
χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο,
προλαμβάνοντας την πρόωρη αποχώρηση 
από το σχολείο· βελτιώνοντας τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχοντας 
υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής 
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συνθήκες για την επιτυχή πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας· 
αναπτύσσοντας μέσα που αποσκοπούν 
στην καλύτερη πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και στην 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών απασχόλησης· 
βελτιώνοντας την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων·

συμβουλών, προσφέροντας στους μαθητές 
καλύτερες συνθήκες για την επιτυχή 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή 
την απόκτηση άμεσης πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας· αναπτύσσοντας μέσα που 
αποσκοπούν στην καλύτερη πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και στην 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών απασχόλησης· 
βελτιώνοντας την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 119
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε όλα τα επίπεδα: δίνοντας έντονη 
έμφαση σε μια στρατηγική που εστιάζεται 
στην ανάπτυξη κατά την νηπιακή και 
προσχολική ηλικία· προλαμβάνοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο· 
βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες 
καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, 
προσφέροντας στους μαθητές καλύτερες 
συνθήκες για την επιτυχή πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας· 
αναπτύσσοντας μέσα που αποσκοπούν 
στην καλύτερη πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και στην 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών απασχόλησης· 

8. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για τη 
βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
σε όλα τα επίπεδα· προλαμβάνοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο· 
βελτιώνοντας τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και παρέχοντας υπηρεσίες 
καθοδήγησης και παροχής συμβουλών, 
προσφέροντας καλύτερες συνθήκες στους 
νέους ανθρώπους για πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόκτηση 
άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας· 
αναπτύσσοντας μέσα που αποσκοπούν 
στην καλύτερη πρόβλεψη των 
μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων και στην 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών απασχόλησης· 
βελτιώνοντας την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια 
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βελτιώνοντας την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
αναπτύσσοντας εθνικά πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων·

επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 120
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
ιδιωτικής ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 121
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής 
ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

9. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας επαρκή κοινωνική προστασία 
για τα άτομα σε περιόδους μετάβασης ή με 
προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης και 
συμβάσεις μερικής απασχόλησης καθώς
και πρόσβαση σε δυνατότητες κατάρτισης, 
επαγγελματικής εξέλιξης και πλήρους 
απασχόλησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να επενδύουν σε υπηρεσίες – όπως παιδική 
μέριμνα και θέσεις σε ολοήμερα σχολεία –
που συμβάλλουν στην προαγωγή της 
ισότητας των φύλων, στην προώθηση 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
ιδιωτικής ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

Or. de

Τροπολογία 122
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 

9. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
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σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής 
ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής 
ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

Or. de

Τροπολογία 123
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής 
ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να διασφαλίσουν μια καλή ισορροπία 
ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία 
στην αγορά εργασίας και να 
αντιμετωπίσουν τον κατακερματισμό της 
αγοράς εργασίας παρέχοντας τόσο επαρκή 
κοινωνική προστασία για τα άτομα σε 
περιόδους μετάβασης ή σε θέσεις εργασίας
προσωρινές ή μερικής απασχόλησης όσο 
και πρόσβαση σε δυνατότητες κατάρτισης, 
επαγγελματικής εξέλιξης και πλήρους 
απασχόλησης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να επενδύουν σε υπηρεσίες – όπως 
ολοήμερη παιδική μέριμνα και σχολεία –
που συμβάλλουν στην προαγωγή της 
ισότητας των φύλων, στην προώθηση 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
ιδιωτικής ζωής και στη δημιουργία ενός 
πλαισίου που επιτρέπει στους γονείς να 
εισέλθουν ή να επιστρέψουν στην αγορά 
εργασίας εάν το επιθυμούν·

Or. en
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Τροπολογία 124
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής 
ζωής και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν
την πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας 
με ασφάλεια, και να αντιμετωπίσουν τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως παιδική μέριμνα και 
θέσεις σε ολοήμερα σχολεία, καθώς και 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής 
ζωής καθώς και της ευημερίας των 
οικογενειών και των ατόμων που χρήζουν 
περίθαλψης και στην ενθάρρυνση της 
απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

Or. fi

Τροπολογία 125
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Mikael Gustafsson
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο την κατάλληλη κάλυψη 
σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας για τα 
άτομα σε περιόδους μετάβασης ή με 
προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης και 
συμβάσεις μερικής απασχόλησης όσο και 
πρόσβαση στην κατάρτιση, την 
επαγγελματική εξέλιξη και τις δυνατότητες 
πλήρους απασχόλησης· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες –
όπως παιδική μέριμνα και θέσεις σε 
ολοήμερα σχολεία – που συμβάλλουν στην 
προαγωγή ισότητας των φύλων, στην 
προώθηση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 
εργασιακής και οικογενειακής ζωής και 
στην ενθάρρυνση απασχόλησης των μόνων 
και άεργων γονέων·

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών ευελιξίας με 
ασφάλεια, και να αντιμετωπίσει τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας 
παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική 
προστασία για τα άτομα σε περιόδους 
μετάβασης ή με προσωρινές συμβάσεις 
απασχόλησης και συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε 
δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής 
εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν 
σε υπηρεσίες – όπως οικονομικά προσιτή 
και υψηλής ποιότητας παιδική μέριμνα 
και θέσεις σε ολοήμερα σχολεία – που 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, στην προώθηση καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής και στην ενθάρρυνση 
της απασχόλησης των μόνων και άεργων 
γονέων·

Or. en

Τροπολογία 126
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επενδύουν σε υπηρεσίες – όπως παιδική 
μέριμνα, ολοήμερα σχολεία και θέσεις σε 
γηροκομεία – που συμβάλλουν στην 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, στην 
προώθηση της καλύτερης ισορροπίας 
μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής και 
στη διευκόλυνση όλων των γονέων να 
εδραιώσουν τη θέση τους στην επίσημη 
αγορά εργασίας·
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Τροπολογία 127
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, παράλληλα με τη συμμόρφωσή τους 
με τον κανονισμό 883/2004 και το άρθρο 
153 της ΣΛΕΕ, να πραγματοποιήσουν 
μελέτες λαμβάνοντας υπόψη την ιδέα 
ενός 28ου καθεστώτος συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να 
προσφέρουν επαρκή κοινωνική 
προστασία στους μετακινούμενους 
εργαζομένους, να ενισχυθεί μια κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και να 
ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ να 
πραγματοποιούν μακροχρόνιες 
επενδύσεις στην ΕΕ για να 
δημιουργήσουν ελκυστικές θέσεις 
εργασίας για το δυναμικό των 
μετακινούμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 128
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την αύξηση της προβλεπόμενης από το 
νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 
περισσότερα άτομα σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, συνεκτιμώντας στον καθορισμό 
της πραγματικής ηλικίας 
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με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

συνταξιοδότησης, πέρα από τη 
δημογραφική κατάσταση, και το ποσοστό 
απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας, το 
ποσοστό αναπηρίας, καθώς και τον 
αριθμό των ασθενειών και των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων, με την προοπτική να 
εξισορροπηθεί ο αριθμός των 
συνταξιούχων και των ανέργων με τον
αριθμό των απασχολούμενων· 
επιπρόσθετα καλεί τα κράτη μέλη σε
συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και της εφαρμογής
προγραμμάτων διά βίου κατάρτισης 

Or. de

Τροπολογία 129
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την αύξηση της προβλεπόμενης από το 
νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις με στόχο τη δημιουργία 
συνταξιοδοτικών συστημάτων χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμων και οικονομικά 
σταθερών· αναγνωρίζει ότι απαιτούνται 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να
διατηρηθεί μια επαρκώς μεγάλη εργατική 
δύναμη και σημειώνει ότι πολλά κράτη 
μέλη έχουν ήδη αυξήσει την 
προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία
συνταξιοδότησης και έχουν περιορίσει τις 
δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης·
προτρέπει τα κράτη μέλη να συνδυάσουν 
τις μεταρρυθμίσεις με τη συνεχή 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και 
την εφαρμογή συστημάτων διά βίου 
κατάρτισης παρέχοντας τη δυνατότητα 
μεγαλύτερης διάρκειας της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας σε μια προσπάθεια 
πρόληψης των διακρίσεων λόγω ηλικίας·
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Or. en

Τροπολογία 130
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
με στόχο την αύξηση της προβλεπόμενης 
από το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και 
τον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης, και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
με στόχο τη μείωση του βαθμού 
οικονομικής εξάρτησης που 
αποδεικνύεται σημαντικά πιο 
αποτελεσματική από την αύξηση της 
προβλεπόμενης από το νόμο ηλικίας 
συνταξιοδότησης και τον περιορισμό των 
δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, 
και να τις συνδυάσουν με τη συνεχή 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και 
την εφαρμογή συστημάτων διά βίου 
κατάρτισης παρέχοντας τη δυνατότητα πιο 
υγιούς και μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

Or. en

Τροπολογία 131
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την αύξηση της προβλεπόμενης από το 
νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και 
βιώσιμων συντάξεων, και να τις 
συνδυάσουν με τη συνεχή βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών και την εφαρμογή 
συστημάτων διά βίου κατάρτισης 
παρέχοντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης 
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διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

διάρκειας της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας·

Or. de

Τροπολογία 132
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την αύξηση της προβλεπόμενης από το 
νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών 
και την εφαρμογή συστημάτων δια βίου 
κατάρτισης παρέχοντας τη δυνατότητα 
προσαρμογής της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας και ανταπόκρισης κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στις αιτήσεις των 
κλάδων στους οποίους παρατηρείται 
έλλειψη εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 133
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
με στόχο την αύξηση της προβλεπόμενης 
από το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και 
τον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης, και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 

10. ενθαρρύνει εκείνα τα κράτη μέλη που 
δεν το έχουν πράξει ακόμα να θεσπίσουν 
τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
τη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
συνταξιοδοτικών τους συστημάτων, την 
αύξηση της προβλεπόμενης από το νόμο 
ηλικίας συνταξιοδότησης και τον 
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συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης, και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

Or. en

Τροπολογία 134
Riikka Manner, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της 
προβλεπόμενης από το νόμο ηλικίας
συνταξιοδότησης και τον περιορισμό των 
δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης, 
και να τις συνδυάσουν με τη συνεχή 
βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και 
την εφαρμογή συστημάτων διά βίου 
κατάρτισης παρέχοντας τη δυνατότητα 
μεγαλύτερης διάρκειας της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας·

10. καλεί τα κράτη μέλη που έχουν 
αυξήσει την προβλεπόμενη από το νόμο
ηλικία συνταξιοδότησης ή πρόκειται να το 
πράξουν, να ενθαρρύνουν την εργασία 
των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας 
μέσω ενδεδειγμένων μέτρων και να τη
συνδυάσουν με τη συνεχή βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών και την εφαρμογή 
συστημάτων διά βίου κατάρτισης 
παρέχοντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης 
διάρκειας της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την αύξηση της προβλεπόμενης από το 

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την προσαρμογή της προβλεπόμενης από 
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νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και των 
δυνατοτήτων πρόωρης συνταξιοδότησης 
σε μικρότερο βαθμό εξάρτησης και στις 
απαιτήσεις βιωσιμότητας των δημόσιων 
οικονομικών και να τις συνδυάσουν με τη 
συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

Or. fi

Τροπολογία 136
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την αύξηση της προβλεπόμενης από το 
νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης και τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν 
στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με στόχο 
την προσαρμογή της προβλεπόμενης από 
το νόμο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις 
γυναίκες και τους άνδρες στην αύξηση 
της μακροζωίας, καθώς και τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης  και να τις συνδυάσουν 
με τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και την εφαρμογή συστημάτων 
διά βίου κατάρτισης παρέχοντας τη 
δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

Or. de

Τροπολογία 137
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καλύτερη διακυβέρνηση μέσω του 
Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 138
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να ενσωματώσουν τις κοινωνικές 
επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους 
στόχους, καθώς και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να παρακολουθούν καλύτερα την 
εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης·

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να ενσωματώσουν τις κοινωνικές 
επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους 
στόχους, καθώς και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να μεριμνούν απαρέγκλιτα για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης·

Or. fi

Τροπολογία 139
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να ενσωματώσουν τις κοινωνικές 

11. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να ενσωματώσουν τις κοινωνικές 
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επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους 
στόχους, καθώς και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να παρακολουθούν καλύτερα την 
εφαρμογή των στόχων της «Ευρώπης 
2020» στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης·

επενδύσεις στους μεσοπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους 
στόχους, καθώς και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να παρακολουθούν καλύτερα την 
εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 140
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη
εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων 
κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων 
για την παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις 
χώρες της ΕΕ·

12. επισημαίνει ότι η εποπτεία της 
κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης πρέπει να βελτιωθεί, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
απασχόλησης, και καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατάρτισης πίνακα επιδόσεων κοινών 
δεικτών κοινωνικών επενδύσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις 
χώρες της ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία 141
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη 
εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων 
κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων 
για την παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις 
χώρες της ΕΕ·

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη 
εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων 
κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων 
για την παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις 
χώρες της ΕΕ και να προωθήσει την 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και 
ιδίως των ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού σήματος·

Or. fr

Τροπολογία 142
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη 
εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων 

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη 
εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων 
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κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων 
για την παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις
χώρες της ΕΕ·

κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων 
για την παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα σε 
επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 143
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ 
πρέπει να συμπληρωθεί με τη βελτιωμένη 
εποπτεία της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής απασχόλησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα επιδόσεων 
κοινών δεικτών κοινωνικών επενδύσεων 
για την παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα στις 
χώρες της ΕΕ·

12. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή των 
στόχων στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης, το πρόσφατα 
ανεπτυγμένο σύστημα μακροοικονομικής 
και δημοσιονομικής εποπτείας στην ΕΕ θα 
μπορούσε να συμπληρωθεί με τη 
βελτιωμένη εποπτεία της κοινωνικής 
πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης πίνακα 
επιδόσεων κοινών δεικτών κοινωνικών 
επενδύσεων για την παρακολούθηση της 
προόδου που επιτυγχάνεται σε αυτόν τον 
τομέα στις χώρες της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 144
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου 

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου 
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Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του 
οποίου θα δημιουργήσουν ενισχυμένο 
μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση 
των προσπαθειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του 
οποίου θα δημιουργήσουν ενισχυμένο 
μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση 
των προσπαθειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης· αυτό 
το «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων», 
όπως π.χ. το «Σύμφωνο για το Ευρώ +», 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο συγκεκριμένων μέτρων με τη 
μορφή των κοινωνικών επενδύσεων που 
θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη εντός 
ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου 
για να εκπληρώσουν τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης, και 
για να αποκαταστήσουν την απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα· αυτές οι δεσμεύσεις 
θα πρέπει να υπόκεινται στο πλαίσιο 
τακτικής εποπτείας όπου κεντρικό ρόλο 
θα διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στη συμμετοχή όλων των συναφών 
σχηματισμών του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 145
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου 
Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του 
οποίου θα δημιουργήσουν ενισχυμένο 
μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση 
των προσπαθειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 

13. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης, μέσω 
της προώθησης δραστηριοτήτων
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 
στους εν λόγω τομείς και της ανταλλαγής 
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απασχόλησης και της εκπαίδευσης· βέλτιστων πρακτικών·

Or. fi

Τροπολογία 146
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου 
Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του 
οποίου θα δημιουργήσουν ενισχυμένο 
μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση 
των προσπαθειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

13. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
δεσμευτεί σε ένα «Σύμφωνο Κοινωνικών 
Επενδύσεων» πριν από το τέλος του 2012, 
μέσω του οποίου θα θέσει στόχους και 
στρατηγικές για κοινωνικές επενδύσεις, 
συνδεδεμένες με την Ετήσια Επισκόπηση 
Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αξιολόγησης στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων· αυτό θα 
μπορούσε να δημιουργήσει ενισχυμένο 
έλεγχο με στόχο τη βελτίωση των 
προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 147
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου 
Κοινωνικών Επενδύσεων», μέσω του 
οποίου θα δημιουργήσουν ενισχυμένο 

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο υπογραφής «Συμφώνου 
Κοινωνικών Επενδύσεων», στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου 2013, το οποίο
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μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση 
των προσπαθειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

θα ορίζει δεσμευτικούς επενδυτικούς 
στόχους και θα δημιουργεί ενισχυμένο 
μηχανισμό ελέγχου με στόχο τη βελτίωση 
των προσπαθειών για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 148
Emilie Turunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. πιστεύει ότι ένα Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων θα 
μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό 
στοιχείο μετατόπισης της μονόπλευρης 
προσέγγισης της δημοσιονομικής 
λιτότητας στην κατεύθυνση μιας πιο 
ισορροπημένης προσέγγισης και μιας 
νέας ώθησης που θα οδηγήσει την 
Ευρώπη εκτός της κρίσης, εάν 
συμπεριλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για 
επενδύσεις στη δημιουργία ανάπτυξης 
και θέσεων εργασίας σε τομείς ζωτικής 
σημασίας, όπως η αποδοτικότητα και η 
διαχείριση των πόρων, οι ΑΠΕ, η 
ενεργειακή απόδοση ή η 
ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 149
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα 
δυνατά μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να υπογράψουν το 
«Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων» και 
να θεσπίσει την αξιολόγηση των στόχων 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς 
της απασχόλησης και της εκπαίδευσης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 150
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα 
δυνατά μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να υπογράψουν το 
«Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων» και 
να θεσπίσει την αξιολόγηση των στόχων 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς 
της απασχόλησης και της εκπαίδευσης 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 151
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα 
δυνατά μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει 

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα 
δυνατά μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει 
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τα κράτη μέλη να υπογράψουν το 
«Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων» και 
να θεσπίσει την αξιολόγηση των στόχων 
στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013·

και να συνδράμει τα κράτη μέλη να 
υπογράψουν το «Σύμφωνο Κοινωνικών 
Επενδύσεων» και να θεσπίσει την 
αξιολόγηση των στόχων στον κοινωνικό 
τομέα και στους τομείς της απασχόλησης 
και της εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο 2013·

Or. en

Τροπολογία 152
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι το υπό συζήτηση πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 περιέχει επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους που είναι 
απαραίτητοι για κοινωνικές επενδύσεις 
στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι 
χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λογικά και 
αποτελεσματικά, καθώς και να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών 
επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι 
προτεραιότητές τους αντικατοπτρίζουν τις 
ειδικές ανάγκες των διαφόρων κρατών 
μελών· καλεί την Επιτροπή, εάν το κρίνει 
πρόσφορο, να διαθέσει και άλλες πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης στα κράτη μέλη 
για το σκοπό των κοινωνικών 
επενδύσεων·

15. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την αξιοποίηση των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, προς στήριξη των 
κοινωνικών επενδύσεων, διασφαλίζοντας 
ότι οι προτεραιότητές τους 
αντικατοπτρίζουν τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κρατών μελών· 

Or. fi
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Τροπολογία 153
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι το υπό συζήτηση πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 περιέχει επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους που είναι 
απαραίτητοι για κοινωνικές επενδύσεις 
στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι 
χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λογικά και 
αποτελεσματικά, καθώς και να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών 
επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι 
προτεραιότητές τους αντικατοπτρίζουν τις 
ειδικές ανάγκες των διαφόρων κρατών 
μελών· καλεί την Επιτροπή, εάν το κρίνει 
πρόσφορο, να διαθέσει και άλλες πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για 
το σκοπό των κοινωνικών επενδύσεων·

15. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι το υπό συζήτηση πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 περιέχει επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους που είναι 
απαραίτητοι για κοινωνικές επενδύσεις 
στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι 
χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λογικά και 
αποτελεσματικά, καθώς και να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών 
επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι 
προτεραιότητές τους αντικατοπτρίζουν τις 
ειδικές ανάγκες των διαφόρων κρατών 
μελών· καλεί την Επιτροπή, εάν το κρίνει 
πρόσφορο, να διαθέσει και άλλες πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για 
το σκοπό των κοινωνικών επενδύσεων 
χρησιμοποιώντας ενδεχομένως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση για τη λήψη μέτρων με 
στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
και ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση μιας 
«Ευρωπαϊκής Εγγύησης Νέων»·
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ότι το υπό συζήτηση πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020 περιέχει επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους που είναι
απαραίτητοι για κοινωνικές επενδύσεις 
στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι 
χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λογικά και 
αποτελεσματικά, καθώς και να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών 
επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι 
προτεραιότητές τους αντικατοπτρίζουν τις 
ειδικές ανάγκες των διαφόρων κρατών 
μελών, καλεί την Επιτροπή, εάν το κρίνει 
πρόσφορο, να διαθέσει και άλλες πιθανές 
πηγές χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για 
το σκοπό των κοινωνικών επενδύσεων·

ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2014-2020 περιέχει επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους για να τονώσει 
και να στηρίξει τις κοινωνικές επενδύσεις 
στην Ευρώπη, και ότι οι διαθέσιμοι 
χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν λογικά και 
αποτελεσματικά, καθώς και να 
αξιοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, προς στήριξη των κοινωνικών 
επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι οι 
προτεραιότητές τους αντικατοπτρίζουν τις 
ειδικές ανάγκες των κρατών μελών, καλεί 
την Επιτροπή, εάν το κρίνει πρόσφορο, να 
διαθέσει και άλλες πιθανές πηγές 
χρηματοδότησης στα κράτη μέλη για το 
σκοπό των κοινωνικών επενδύσεων·
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