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Τροπολογία 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα 
άρθρα 9, 151 και 153 αυτής,

Or. en

Τροπολογία 2
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το 
Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων – ως 
αντίδραση στην κρίση,

Or. en

Τροπολογία 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και οι συνέπειές της 
στην απασχόληση είναι εκτεταμένες και 
οξύνονται σήμερα περαιτέρω αφενός μεν 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και οι συνέπειές της 
στην απασχόληση είναι δραματικές και 
ότι η ζώνη του ευρώ έχει ήδη εισέλθει σε 
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από τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης που επιβάλλεται σε ορισμένες 
χώρες ως απάντηση στην κρίση δημόσιου 
χρέους αφετέρου δε από την περιοριστική 
νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, 
αντίθετα με αυτή που ακολουθείται σε 
άλλες, σημαντικές οικονομικά 
περιφέρειες, και με την οποία δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η κρίση δημόσιου χρέους 
ούτε να προωθηθεί η ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ 
βρίσκεται σε ύφεση και ότι η ΕΕ αποτελεί 
σήμερα τη μόνη μεγάλη περιφέρεια στον 
κόσμο όπου η ανεργία εξακολουθεί να 
σημειώνει άνοδο·

διπλή ύφεση·

Or. en

Τροπολογία 4
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και οι συνέπειές της 
στην απασχόληση είναι εκτεταμένες και 
οξύνονται σήμερα περαιτέρω αφενός μεν 
από τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης που επιβάλλεται σε ορισμένες 
χώρες ως απάντηση στην κρίση δημόσιου 
χρέους αφετέρου δε από την περιοριστική 
νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, 
αντίθετα με αυτή που ακολουθείται σε 
άλλες, σημαντικές οικονομικά περιφέρειες, 
και με την οποία δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση 
δημόσιου χρέους ούτε να προωθηθεί η 
ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη 
του ευρώ βρίσκεται σε ύφεση και ότι η ΕΕ 
αποτελεί σήμερα τη μόνη μεγάλη 
περιφέρεια στον κόσμο όπου η ανεργία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και οι συνέπειές της 
στην απασχόληση είναι εκτεταμένες και 
οξύνονται σήμερα περαιτέρω αφενός μεν 
από τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης που επιβάλλεται σε ορισμένες 
χώρες ως απάντηση στην κρίση δημόσιου 
χρέους αφετέρου δε από την περιοριστική 
νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, 
αντίθετα με αυτή που ακολουθείται σε 
άλλες, σημαντικές οικονομικά περιφέρειες, 
και με την οποία δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση 
δημόσιου χρέους ούτε να προωθηθεί η 
ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
και στην ποσότητα των κοινωνικών 
επενδύσεων στην Ευρώπη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ βρίσκεται σε 
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εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο· ύφεση και ότι η ΕΕ αποτελεί σήμερα τη 
μόνη μεγάλη περιφέρεια στον κόσμο όπου 
η ανεργία εξακολουθεί να σημειώνει 
άνοδο·

Or. en

Τροπολογία 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αποτελεί σήμερα τη μόνη μεγάλη 
περιφέρεια στον κόσμο όπου η ανεργία 
εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο·

Or. en

Τροπολογία 6
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ είναι απόρροια 
της δημόσιας κρίσης χρέους στη ζώνη 
του ευρώ που συνεπάγεται οικονομική 
στασιμότητα (ακόμη και ύφεση σε 
ορισμένα κράτη μέλη) και διαρκή 
δυσκαμψία των αγορών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
επιδεινωθεί οι εσωτερικές ανισορροπίες 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστηματικά λάθη στις οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής όσον αφορά 
την ανάπτυξη και την ανεργία τα 
τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι 
απαιτείται αλλαγή στη διάγνωση και τη 
στρατηγική για να δοθεί τέλος στην 
κρίση·

Or. en

Τροπολογία 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν 
παρατηρηθεί σημάδια ανάκαμψης, 
καθώς τα μονόπλευρα μέτρα λιτότητας 
επιδεινώνουν περαιτέρω τις αρνητικές 
κοινωνικές συνέπειες της κρίσης· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αναθεώρησης της εν λόγω στρατηγικής 
θα συνεχίσει να οξύνει την υφεσιακή δίνη 
χαμηλής ανάπτυξης και υψηλής ανεργίας 
και κοινωνικού αποκλεισμού, 
παρακωλύοντας την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιου 
χρέους και την προαγωγή της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταστροφικές συνέπειες της ανεργίας 
είναι ιδιαιτέρως σοβαρές στα κράτη μέλη 
όπου υλοποιούνται ιδιαίτερα αυστηρές 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
δημοσιονομική εξυγίανση καταπνίγει την 
ανάπτυξη και παρακωλύει τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών, 
μεταξύ των οποίων το ΔΝΤ, 
προειδοποιούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για σφάλμα στους δημοσιονομικούς 
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πολλαπλασιαστές της που υποτιμούν 
συστηματικά τις επιπτώσεις της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να 
σημειωθεί επιμήκυνση και καθυστέρηση 
της δημοσιονομικής εξυγίανσης εάν 
τηρηθούν δεόντως οι ισχύοντες 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, σύμφωνα με τις 
συνθήκες και το δημοσιονομικό 
σύμφωνο, θα παρείχε, μόνο το 2013, ένα 
σταθερό περιθώριο άνω των 
85 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη 
χρηματοδότηση μιας φιλόδοξης 
στρατηγικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έχουν 
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ελαττωθεί και επικρατούν ανισορροπίες 
όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών 
μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κίνδυνοι υψηλής προμήθειας αυξάνουν 
περαιτέρω τον φόρτο του δημόσιου 
χρέους, απαιτώντας αυστηρότερη 
δημοσιονομική εξυγίανση, εμβαθύνοντας 
την κρίση και παρακωλύοντας, ως εκ 
τούτου, την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραγωγικές επενδύσεις σε τομείς όπως η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση και η έρευνα 
και ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας για 
τη βιώσιμη έξοδο από την κρίση αλλά και 
για την εξυγίανση της οικονομίας της ΕΕ, 
ώστε να ακολουθήσει μια πορεία 
ανταγωνιστικότητας και 
παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς 
πρέπει να εξαιρούνται από τους περί 
ελλείμματος στόχους·

Or. en

Τροπολογία 15
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η 
κατάσταση της απασχόλησης επιδεινώθηκε 
και ότι οι προοπτικές για το 2013 δεν είναι 
ενθαρρυντικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 
συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ότι η 
μακροχρόνια ανεργία έχει φτάσει σε 
ανησυχητικά επίπεδα, ότι το μέσο 
οικογενειακό εισόδημα μειώνεται σε 
πολλά κράτη μέλη και ότι οι δείκτες 
παραπέμπουν σε μια τάση για υψηλότερα 
επίπεδα και βαθύτερες μορφές φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού, με τη 
φτώχεια των εργαζομένων και την 
κοινωνική πόλωση να σημειώνουν αύξηση 
σε πολλά κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η 
κατάσταση της απασχόλησης επιδεινώθηκε 
και ότι οι προοπτικές για το 2013 δεν είναι 
ενθαρρυντικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 
συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ότι η 
μακροχρόνια ανεργία έχει φτάσει σε 
ανησυχητικά επίπεδα, ότι η φτώχεια των 
εργαζομένων εξακολουθεί να αποτελεί 
μείζονα πρόβλημα, ότι το μέσο 
οικογενειακό εισόδημα μειώνεται σε 
πολλά κράτη μέλη και ότι οι δείκτες 
παραπέμπουν σε μια τάση για υψηλότερα 
επίπεδα και βαθύτερες μορφές φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού, με τη 
φτώχεια των εργαζομένων και την 
κοινωνική πόλωση να σημειώνουν αύξηση 
σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
30ής Ιανουαρίου 2012, στο πλαίσιο της 
«Πρωτοβουλίας “Ευκαιρίες για τους 
νέους”», η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση των νέων, την εκπαίδευση 
και τις δεξιότητες, και να καταρτίσουν 
σχέδια εργασίας για τους νέους στο 
πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
τους προγραμμάτων, αλλά στα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν 
υποβληθεί αντίστοιχες προτάσεις·
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Or. en

Τροπολογία 17
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Ιανουάριο του 2012 το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πρότεινε επίσης μια πιλοτική 
δράση για την παροχή βοήθειας στα οκτώ 
κράτη μέλη όπου παρατηρούνται τα 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων 
για την ανακατανομή μέρους των 
χορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων 
της ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία 
των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Μάιο του 2012 η Επιτροπή ελάττωσε 
σημαντικά τις εκτιμήσεις σχετικά με τους 
διαθέσιμους πόρους προς ανακατανομή 
από 82 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
29,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περιορίζοντας 
το πεδίο εφαρμογής των πιλοτικών 
δράσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ανησυχητικό το γεγονός ότι μόνο ένα 
μικρό μέρος των πόρων αυτών έχει 
ανακατευθυνθεί μέχρι στιγμής για να 
βοηθηθούν οι νέοι να βρουν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 18
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων 
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της ΕΕ δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για την 
αντιμετώπιση της τεράστιας πρόκλησης 
της ανεργίας των νέων σε πολλά κράτη 
μέλη και πρέπει να εξευρεθούν νέοι πόροι 
από την Επιτροπή για την παροχή 
βοήθειας στις χώρες με τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 19
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 
της αδράνειας όσον αφορά τους νέους 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ 
στην ΕΕ και υπάρχουν επί του παρόντος 
στην ΕΕ 7,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 
25 ετών εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ανάγκη πραγματοποίησης των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να γίνει αυτό, 
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υπάρχει ακόμα δυνατότητα αύξησης της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί με επιτυχία η 
πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων πρέπει να συνοδεύονται από 
πολιτικές που να αναπτύσσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζομένων και παρέχουν πρόσβαση στη 
διά βίου μάθηση καθώς και να 
καθιερωθούν πολιτικές παροχής 
φορολογικών κινήτρων για την παράταση 
του εργασιακού βίου και την υποστήριξη 
της ενεργού και υγιούς γήρανσης· 

Or. en

Τροπολογία 21
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα, μέσω της 
εσωτερικής υποτίμησης, στις χώρες με 
ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών, 
εκατομμύρια ευρωπαίοι εργαζόμενοι 
έχουν δει τους μισθούς τους να παγώνουν 
ή να μειώνονται δραματικά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η σημαντική διάβρωση 
της αγοραστικής δύναμης λόγω των 
μισθολογικών περικοπών και της 
ανεργίας μειώνει την εσωτερική ζήτηση 
και παρακωλύει την τόνωση της 
ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 22
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας σε 
πολλά κράτη μέλη έχουν προωθήσει την 
ευελιξία, καθιερώνοντας ευνοϊκές 
συνθήκες που επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να αυτοεξαιρεθούν από 
υψηλότερου επιπέδου συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας και να 
αναθεωρήσουν κλαδικές μισθολογικές 
συμβάσεις, στερώντας σε εκατομμύρια 
εργαζομένους της ΕΕ το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων 
συλλογικών συμβάσεων, καθιστώντας 
ευάλωτη την ταυτότητα αυτή καθαυτή 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 23
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) 
προειδοποιεί ότι ολοένα περισσότερα 
άτομα διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής 
φτώχειας, παιδικής φτώχειας, σοβαρής 
στέρησης υλικών αγαθών και κοινωνικού 
αποκλεισμού εξαιτίας του αντικτύπου των 
μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για 
την κοινωνική προστασία έχουν μειωθεί 
σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη και
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) 
προειδοποιεί ότι ολοένα περισσότερα 
άτομα διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής 
φτώχειας, παιδικής φτώχειας, σοβαρής 
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στέρησης υλικών αγαθών και κοινωνικού 
αποκλεισμού εξαιτίας του αντικτύπου των 
μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης·

Or. en

Τροπολογία 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση που 
διανύουμε είναι κοινωνική κρίση και 
κρίση απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρέπει, συνεπώς, να βελτιωθεί η 
κοινωνική διακυβέρνηση σε επίπεδο ΕΕ 
παράλληλα με την οικονομική 
διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι η 
καταλληλότερη διαδικασία για να συμβεί 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 25
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
στοχευμένες κοινωνικές επενδύσεις 
πρέπει να αποτελούν σημαντικό κομμάτι 
της απόκρισης των κρατών μελών στην 
κρίση, καθώς είναι καίριας σημασίας για 
την επίτευξη των εργασιακών, 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
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Τροπολογία 26
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επικρατεί 
ανησυχητική ανισορροπία όσον αφορά 
την εποπτεία των κοινωνικών πολιτικών, 
των πολιτικών απασχόλησης και των 
εθνικών οικονομικών πολιτικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της 
εποπτείας των κοινωνικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν γίνει 
συστάσεις σε πολλά κράτη μέλη σχετικά 
με τους μισθούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η πρακτική που ακολουθεί η Επιτροπή 
καθορίζοντας τη διαμόρφωση των 
μισθών και των μισθολογικών επιπέδων 
σε χώρες του προγράμματος μπορεί να 
εντείνει τον κίνδυνο της φτώχειας στην 
εργασία ή μισθολογικών ανισοτήτων που 
πλήττουν ομάδες χαμηλού εισοδήματος, 
παραβιάζοντας παράλληλα την αυτονομία 
των κοινωνικών εταίρων που χρειάζεται 
για τη διασφάλιση της κοινωνικής 
προστασίας της εργασίας και 
αποτελεσματικών αγορών εργασίας·
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Τροπολογία 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη φιλοδοξία όσον αφορά την 
οικοδόμηση της κοινωνικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να αποφευχθεί ο 
αδικαιολόγητος αποκλεισμός των 
μειονοτήτων που εμποδίζει την πρόοδο 
υπό αυτήν την έννοια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να εξερευνηθεί η 
ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των 
κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με την ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013, η 
Επιτροπή δηλώνει ότι οι οικονομικές 
πολιτικές για την έξοδο από την κρίση 
αποτελούν κοινή ευθύνη των κρατών 
μελών και των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη καταβάλλουν σημαντικές 
προσπάθειες για την επίτευξη κάθε 
απαίτησης των θεσμικών οργάνων της 
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ΕΕ, ωστόσο, η διαρκής έλλειψη 
φιλοδοξίας από το Συμβούλιο της ΕΕ και 
την Επιτροπή όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων που τίθενται στις 
συνεδριάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για 
την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης 
οικονομικής και κοινωνικής 
διακυβέρνησης παρακωλύει τις εθνικές 
προσπάθειες ενθάρρυνσης της 
οικονομικής ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούνιο του 2012 αναφέρεται ότι η κρίση 
του δημόσιου χρέους καθώς και η 
αδυναμία του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
μαζί με την παρατεταμένη βραδεία 
ανάπτυξη και τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, επιβραδύνουν την 
ανάκαμψη της οικονομίας και 
δημιουργούν κινδύνους για τη 
σταθερότητα της ΟΝΕ και ότι το γεγονός 
αυτό συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις 
ως προς την ανεργία·

Or. en

Τροπολογία 31
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
συνεχιστεί λόγω των υψηλών επιπέδων 
χρέους και των μακροπρόθεσμων 
προκλήσεων για τα δημόσια οικονομικά·
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, ωστόσο, 
να έχει αρνητικές βραχυπρόθεσμες 
συνέπειες στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συνεχιστεί με τρόπο φιλικό προς την 
ανάπτυξη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, 
ωστόσο, να έχει αρνητικές 
βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 32
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
συνεχιστεί λόγω των υψηλών επιπέδων 
χρέους και των μακροπρόθεσμων 
προκλήσεων για τα δημόσια οικονομικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, ωστόσο, 
να έχει αρνητικές βραχυπρόθεσμες 
συνέπειες στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση πρέπει, ως εκ τούτου, να 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
αποτελεί μέσο για την επίτευξη ενός 
μακροπρόθεσμου στόχου λόγω των 
υψηλών επιπέδων χρέους και των 
μακροπρόθεσμων προκλήσεων για τα 
δημόσια οικονομικά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μπορεί, ωστόσο, να έχει αρνητικές 
βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική 
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συνεχιστεί με τρόπο φιλικό προς την 
ανάπτυξη·

εξυγίανση, με τρόπο φιλικό προς την 
ανάπτυξη, πρέπει, ως εκ τούτου, να 
λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της 
οικονομίας και τη θέση της στον 
επιχειρηματικό κύκλο·

Or. en

Τροπολογία 33
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
συνεχιστεί λόγω των υψηλών επιπέδων 
χρέους και των μακροπρόθεσμων 
προκλήσεων για τα δημόσια οικονομικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, ωστόσο, 
να έχει αρνητικές βραχυπρόθεσμες 
συνέπειες στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συνεχιστεί με τρόπο φιλικό προς την 
ανάπτυξη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
αποτελεί μέσο για την επίτευξη ενός 
μακροπρόθεσμου στόχου λόγω των 
υψηλών επιπέδων χρέους και των 
μακροπρόθεσμων προκλήσεων για τα 
δημόσια οικονομικά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μπορεί, ωστόσο, να έχει αρνητικές 
βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της 
οικονομίας και τη θέση της στον 
επιχειρηματικό κύκλο·

Or. en

Τροπολογία 34
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
συνεχιστεί λόγω των υψηλών επιπέδων 
χρέους και των μακροπρόθεσμων 
προκλήσεων για τα δημόσια οικονομικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί, ωστόσο, 
να έχει αρνητικές βραχυπρόθεσμες 
συνέπειες στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συνεχιστεί με τρόπο φιλικό προς την 
ανάπτυξη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να 
συνεχιστεί λόγω των υψηλών επιπέδων 
χρέους και των μακροπρόθεσμων 
προκλήσεων για τα δημόσια οικονομικά, 
αλλά η διαχείριση του ρυθμού της 
εξυγίανσης πρέπει να γίνει κατά τρόπο 
που να μην ζημιώνει το δυναμικό 
ανάπτυξης της οικονομίας ή τον 
κοινωνικό ιστό της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μπορεί, ωστόσο, να έχει αρνητικές 
βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη μελλοντική ανάπτυξη και το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της
δημοσιονομικής εξυγίανσης πρέπει να 
γίνει, ως εκ τούτου, με τρόπο φιλικό προς 
την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 35
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός προϋπολογισμός συνιστά 
πρωτίστως προϋπολογισμό επενδύσεων, 
με το 94% του συνόλου του να επενδύεται 
εκ νέου στα κράτη μέλη, και ο Τομέας 1 
του εν λόγω προϋπολογισμού καλείται 
ακριβώς «αειφόρος ανάπτυξη»·

Or. en
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Τροπολογία 36
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον 
επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, η 
πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» υπήρξε απογοητευτική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων του 2012 
δεν αρκούν για την επίτευξη των 
περισσότερων στόχων σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον
επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει ως προς 
όλους σχεδόν τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η 
πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» υπήρξε απογοητευτική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων του 2012 
δεν αρκούν για την επίτευξη των 
περισσότερων στόχων σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 37
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον 
επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, η 
πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» υπήρξε απογοητευτική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων του 2012 
δεν αρκούν για την επίτευξη των 
περισσότερων στόχων σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον 
επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει ως προς 
όλους σχεδόν τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η 
πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» υπήρξε απογοητευτική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων του 2012 
δεν αρκούν για την επίτευξη των 
περισσότερων στόχων σε επίπεδο ΕΕ·
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Τροπολογία 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται έλλειψη της απαιτούμενης 
εποπτείας των παλαιών στόχων των 
προηγούμενων ευρωπαϊκών εξαμήνων, 
ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ποιότητα της απασχόλησης 
και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι 
ουσιώδες για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 39
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται σοβαρό δημοκρατικό 
έλλειμμα όσον αφορά την κατάρτιση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων καθώς και τη 
συμμετοχή των κοινωνικών παραγόντων, 
ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

Or. en
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Τροπολογία 40
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην έρευνα, την καινοτομία, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, που 
αποτελούν καίριους τομείς για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, εξακολουθούν να είναι 
χαμηλότερες στην ΕΕ σε σχέση με τους 
βασικούς οικονομικούς εταίρους και τους 
ανταγωνιστές της σε άλλα σημεία του 
πλανήτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην έρευνα, την καινοτομία, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, που 
αποτελούν καίριους τομείς για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, εξακολουθούν να είναι 
χαμηλότερες στην ΕΕ σε σχέση με τους 
βασικούς οικονομικούς εταίρους και τους 
ανταγωνιστές της σε άλλα σημεία του 
πλανήτη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 
έρευνα και την καινοτομία, που 
αποτελούν καίριους τομείς για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, εξακολουθούν να είναι 
χαμηλότερες στην ΕΕ σε σχέση με τους 
βασικούς οικονομικούς εταίρους και τους 
ανταγωνιστές της σε άλλα σημεία του 
πλανήτη·

Or. en
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Τροπολογία 42
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου έχει ζωτική σημασία για την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς οι 
γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 
απόθεμα αναξιοποίητου μέχρι στιγμής 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 
των ατόμων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και σε 
συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν 
στις γυναίκες σε όλη την πορεία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου έχει ζωτική σημασία για την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς οι 
γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 
απόθεμα αναξιοποίητου μέχρι στιγμής 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 
των ατόμων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών 
όπως η φύλαξη παιδιών και η φροντίδα 
άλλων εξαρτώμενων ατόμων θα έχει 
δυσανάλογο αντίκτυπο για τις γυναίκες 
και, ως εκ τούτου, δυσανάλογο αντίκτυπο 
όσον αφορά τη δυνατότητά τους να 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και 
σε συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν 
στις γυναίκες σε όλη την πορεία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 43
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου έχει ζωτική σημασία για την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς οι 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου έχει ζωτική σημασία για την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς οι 
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γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 
απόθεμα αναξιοποίητου μέχρι στιγμής 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 
των ατόμων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και σε 
συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν 
στις γυναίκες σε όλη την πορεία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 
απόθεμα αναξιοποίητου μέχρι στιγμής 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 
των ατόμων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών 
όπως η φύλαξη παιδιών και η φροντίδα 
άλλων εξαρτώμενων ατόμων θα έχει 
δυσανάλογο αντίκτυπο για τις γυναίκες 
και, ως εκ τούτου, δυσανάλογο αντίκτυπο 
όσον αφορά τη δυνατότητά τους να 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και 
σε συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν 
στις γυναίκες σε όλη την πορεία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 44
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου έχει ζωτική σημασία για την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς οι 
γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 
απόθεμα αναξιοποίητου μέχρι στιγμής 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 
των ατόμων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και σε 
συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν 
στις γυναίκες σε όλη την πορεία του 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση 
του φύλου έχει ζωτική σημασία για την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», καθώς οι 
γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο 
απόθεμα αναξιοποίητου μέχρι στιγμής 
εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα 
των ατόμων που ζουν σε καθεστώς 
φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και σε 
συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν 
στις γυναίκες σε όλη την πορεία του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει την ανάγκη 
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ευρωπαϊκού εξαμήνου· ευθυγράμμισης της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτή 
των ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 45
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν 
να αποδώσουν μόνο μακροπρόθεσμα και 
δεν μπορούν καθ’ εαυτές να θέσουν τέρμα 
στην υφεσιακή δίνη στην οποία έχει 
παγιδευτεί σήμερα η ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 46
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου, πρέπει να 
διασφαλισθεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση 
μεταξύ των πολιτικών για την 
απασχόληση, των κοινωνικών και των 
οικονομικών πολιτικών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου, πρέπει να 
διασφαλισθεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση 
μεταξύ των πολιτικών για την 
απασχόληση, των κοινωνικών και των 
οικονομικών πολιτικών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 121 και στο άρθρο 148 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 47
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινήματα 
κοινωνικής διαμαρτυρίας κατά των 
μέτρων λιτότητας στα διάφορα κράτη 
μέλη της ΕΕ εκφράζουν επίσης την 
αυξανόμενη δυσαρέσκεια ως προς τη 
δημοκρατική ποιότητα της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ως 
προς την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να συνάψουν διοργανική συμφωνία με το 
Κοινοβούλιο προκειμένου να αναθέσουν 
πλήρως στο τελευταίο τον ρόλο της 
σύνταξης και έγκρισης της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης και των 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
οικονομική πολιτική και την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 49
Marije Cornelissen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προτεραιότητες που ορίσθηκαν κατά τον 
κύκλο του περσινού ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, ιδίως εκείνες που σχετίζονταν 
με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ποιότητα της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού δεν επέφεραν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προτεραιότητες που ορίσθηκαν κατά τον 
κύκλο του περσινού ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, ιδίως εκείνες που σχετίζονταν 
με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ποιότητα της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού δεν επέφεραν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν 
τέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2013·

Or. en

Τροπολογία 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προτεραιότητες που ορίσθηκαν κατά τον 
κύκλο του περσινού ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, ιδίως εκείνες που σχετίζονταν 
με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ποιότητα της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού δεν επέφεραν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προτεραιότητες που ορίσθηκαν κατά τον 
κύκλο του περσινού ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, ιδίως εκείνες που σχετίζονταν 
με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ποιότητα της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού δεν αποτέλεσαν 
προτεραιότητα για τα κράτη μέλη και δεν 
ζητήθηκαν από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 51
Marije Cornelissen



PE502.062v01-00 30/109 AM\922362EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση 
και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 
τελευταίο έτος και τονίζει, ως εκ τούτου, 
τη σημασία της επιτάχυνσης της
δέσμευσης των κρατών μελών για τήρηση 
των κατευθύνσεων πολιτικής για το 2013, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής·

3. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση 
και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 
τελευταίο έτος και τονίζει, ως εκ τούτου, 
τη σημασία της κρίσιμης αξιολόγησης του 
βραχυπρόθεσμου αντίκτυπου της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στην 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, 
καθώς και τη σημασία της επιτάχυνσης 
της δέσμευσης των κρατών μελών για 
τήρηση των κατευθύνσεων πολιτικής για 
το 2013, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 52
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση 
και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 
τελευταίο έτος και τονίζει, ως εκ τούτου, 
τη σημασία της επιτάχυνσης της 
δέσμευσης των κρατών μελών για τήρηση 
των κατευθύνσεων πολιτικής για το 2013, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής·

3. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση 
και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 
τελευταίο έτος και τονίζει, ως εκ τούτου, 
τη σημασία της επιτάχυνσης της 
δέσμευσης των κρατών μελών για τήρηση 
των κατευθύνσεων πολιτικής για το 2013, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, 
τονίζει τη σημασία της διαρθρωτικής 
επανεκτίμησης της στρατηγικής 
λιτότητας και του τύπου των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως 
στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής, που προτείνει η 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 
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2013 και που εφαρμόζουν πολλά κράτη 
μέλη με φρικτές συνέπειες για τις 
οικονομικές επιδόσεις, την απασχόληση 
και την κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 53
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση 
και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 
τελευταίο έτος και τονίζει, ως εκ τούτου, 
τη σημασία της επιτάχυνσης της 
δέσμευσης των κρατών μελών για τήρηση 
των κατευθύνσεων πολιτικής για το 2013, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής·

3. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση 
και οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 
τελευταίο έτος και τονίζει, ως εκ τούτου, 
τη σημασία της επιτάχυνσης της 
δέσμευσης των κρατών μελών για τήρηση 
των κατευθύνσεων πολιτικής για το 2013, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής· και, κατά συνέπεια, 
τονίζει τη σημασία της διαρθρωτικής 
επανεκτίμησης της στρατηγικής 
λιτότητας και του τύπου των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως 
στον τομέα της απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής, που προτείνει η 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 
2013 και που εφαρμόζουν πολλά κράτη 
μέλη με φρικτές συνέπειες για τις 
οικονομικές επιδόσεις, την απασχόληση 
και την κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 54
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις 
πολιτικής που καταρτίζονται βάσει της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
εστιάζουν απόλυτα στην εκπλήρωση όλων 
των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

4. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει ότι οι ετήσιες κατευθύνσεις
πολιτικής που καταρτίζονται βάσει της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
εστιάζουν απόλυτα στην εκπλήρωση όλων 
των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν συμπεριλήφθηκε στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 
καμία έκθεση προόδου σχετικά με τη 
στρατηγική «ΕΕ 2020»· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει την εν λόγω 
έκθεση εγκαίρως, πριν από το Εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 55
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής για το 2012 και 
η εφαρμογή τους δεν απεδείχθησαν αρκετά 
αποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων που περιέχονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις πολιτικής για το 2012 και 
η εφαρμογή τους δεν απεδείχθησαν αρκετά 
αποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη 
των πολιτικών στόχων που περιέχονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη απομακρύνονται ακόμη 
περισσότερο από τον στόχο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en
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Τροπολογία 56
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», και στο πλαίσιο αυτό η 
Επιτροπή, πρέπει να αναγνωρίσει ότι 
απαιτείται αλλαγή των υφιστάμενων 
μακροοικονομικών πολιτικών (δηλαδή 
αναστολή του δημοσιονομικού 
συμφώνου, διακοπή των διαδικασιών 
ιδιωτικοποίησης και ελευθέρωσης κ.λπ.), 
ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
με δικαιώματα, με καλύτερους μισθούς, 
λιγότερη φτώχεια και περισσότερη 
κοινωνική ένταξη και πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 57
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις 
αναγκαίες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
του 2013 με σκοπό την εκπλήρωση των 
στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Marije Cornelissen



PE502.062v01-00 34/109 AM\922362EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις 
αναγκαίες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
του 2013 με σκοπό την εκπλήρωση των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

7. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
αναγκαίες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
του 2013 με σκοπό την εκπλήρωση των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την 
υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων στις 
δαπάνες της στρατηγικής «ΕΕ 2020» 
στην αξιολόγησή της για τα προγράμματα 
σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και 
τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος·

Or. en

Τροπολογία 59
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
πέρσι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν 
τήρησαν τη δέσμευσή τους για υποβολή 
εθνικού σχεδίου για την απασχόληση στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεών τους για το 2012· καλεί 
τα κράτη μέλη να τηρήσουν αυτή τη 
δέσμευση το 2013· τονίζει ότι τα εθνικά 
σχέδια για την απασχόληση πρέπει να 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα μέτρα για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
πράσινη απασχόληση, σύνδεση μεταξύ 
των πολιτικών απασχόλησης και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
σαφές χρονοδιάγραμμα για την 
υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων στους 12 προσεχείς 
μήνες και αναφορά τόσο των τομέων όσο 

9. επισημαίνει ότι τα νεοφιλελεύθερα 
μέτρα, τα λεγόμενα μέτρα λιτότητας, που 
έχουν ενισχυθεί, κυρίως στο πλαίσιο των
λεγόμενων εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων, της οικονομικής 
διακυβέρνησης και του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, συμβάλλουν στην εμβάθυνση 
της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης 
σε πολλές χώρες με εύθραυστη οικονομία, 
καθιστώντας ολοένα δυσκολότερη τη ζωή 
των οικογενειών της εργατικής τάξης και 
δη των γυναικών και των παιδιών, που 
είναι τα βασικά θύματα της αύξησης της 
φτώχειας, της ανεργίας και της 
επισφαλούς και χαμηλά αμειβόμενης 
εργασίας·
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και των περιοχών που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις και πλεονάσματα εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 60
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
πέρσι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν 
τήρησαν τη δέσμευσή τους για υποβολή 
εθνικού σχεδίου για την απασχόληση στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεών τους για το 2012· καλεί 
τα κράτη μέλη να τηρήσουν αυτή τη 
δέσμευση το 2013· τονίζει ότι τα εθνικά 
σχέδια για την απασχόληση πρέπει να 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα μέτρα για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
πράσινη απασχόληση, σύνδεση μεταξύ των 
πολιτικών απασχόλησης και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 
του πολυετούς προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων στους 12 προσεχείς μήνες 
και αναφορά τόσο των τομέων όσο και των 
περιοχών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
και πλεονάσματα εξειδίκευσης·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
πέρσι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν 
τήρησαν τη δέσμευσή τους για υποβολή 
εθνικού σχεδίου για την απασχόληση στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεών τους για το 2012· καλεί 
τα κράτη μέλη να τηρήσουν αυτή τη 
δέσμευση το 2013· τονίζει ότι τα εθνικά 
σχέδια για την απασχόληση πρέπει να 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα μέτρα για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
πράσινη απασχόληση, σύνδεση μεταξύ των 
πολιτικών απασχόλησης και των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 
του πολυετούς προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων στους 12 προσεχείς μήνες 
και αναφορά τόσο των τομέων όσο και των 
περιοχών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
και πλεονάσματα εξειδίκευσης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 61
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν κατέστησε 
υποχρεωτικά τα εθνικά σχέδια για την 
απασχόληση και την καλεί να εποπτεύσει 
την προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια 
του κύκλου του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
του επόμενου έτους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν κατέστησε 
υποχρεωτικά τα εθνικά σχέδια για την 
απασχόληση και την καλεί να εποπτεύσει 
την προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια 
του κύκλου του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
του επόμενου έτους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 63
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
εξασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής 
συνοχής, χωρίς να παραμελείται η 
συνεργασία εκ μέρους εταιριών κατά την 
επίτευξη του στόχου αυτού, πράγμα που 
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θα μπορούσε να ενθαρρύνεται και, 
συγκεκριμένα, εφόσον θα τους παρέχεται 
δυνατότητα να προωθούν τις 
καινοτόμους και αξιόλογες δράσεις τους 
σε κοινωνικά θέματα μέσω επισήμανσης 
που θα προσέλκυε νέους επενδυτές και θα 
προωθούσε μακροπρόθεσμα την 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου·

Or. en

Τροπολογία 64
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών 
ώστε να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την γνήσια 
και εθελοντική αυτοαπασχόληση και τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, να βελτιώσουν 
το πλαίσιο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
να μετατρέψουν την άτυπη και αδήλωτη 
εργασία σε κανονικής μορφής 
απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς
αποκλεισμούς, να αναπτύξουν, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τον συντονισμό των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων διασυνοριακά ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι μισθοί εξελίσσονται 
παράλληλα με τις εξελίξεις στην 
παραγωγικότητα και εντός των ορίων 
μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
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απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας ΤΠΕ με σκοπό τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών ώστε 
να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
παραγωγικές, ανταγωνιστικές, δυναμικές 
και χωρίς αποκλεισμούς, να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 
διαμόρφωσης των μισθών ώστε να 
ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις εξελίξεις 
στην παραγωγικότητα, να αξιοποιήσουν το 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης τομέων 
όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια και ο τομέας ΤΠΕ με 
σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών 
ώστε να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας, 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό 
και πάντοτε μέσω κοινωνικού διαλόγου 
που σέβεται σε κάθε περίπτωση το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, να 
ενισχύσουν τον συντονισμό των 
συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών 
ώστε να διασφαλισθεί η παροχή δίκαιων 
μισθών και να ευθυγραμμισθούν οι 
πραγματικοί μισθοί με τις τάσεις στην 
παραγωγικότητα, με σεβασμό παράλληλα 
στην αυτονομία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και τη 
διαφορετικότητα των εθνικών μοντέλων 
βιομηχανικών σχέσεων, να αξιοποιήσουν 
το υψηλό δυναμικό απασχόλησης τομέων 
όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών ώστε 
να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς διασφαλίζοντας παράλληλα 
επαρκή ασφάλεια για τους εργαζομένους, 
να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 
διαμόρφωσης των μισθών –με την ενεργό 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου– ώστε 
να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα
λαμβάνοντας υπόψη την επάρκειά τους, 
να αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό
τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών 
ώστε να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας, 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό 
και πάντοτε μέσω κοινωνικού διαλόγου 
που σέβεται σε κάθε περίπτωση το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, να 
ενισχύσουν τον συντονισμό των 
συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών 
ώστε να διασφαλισθεί η παροχή δίκαιων 
μισθών και να ευθυγραμμισθούν οι 
πραγματικοί μισθοί με τις τάσεις στην 
παραγωγικότητα για το σύνολο της 
οικονομίας, με σεβασμό παράλληλα στην 
αυτονομία των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και τη 
διαφορετικότητα των εθνικών μοντέλων 
βιομηχανικών σχέσεων, να αξιοποιήσουν 
το υψηλό δυναμικό απασχόλησης τομέων 
όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών 
ώστε να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας οι οποίες θα παρέχουν 
κίνητρα για απασχόληση, να προωθήσουν 
και να στηρίξουν την αυτοαπασχόληση και 
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, να 
βελτιώσουν το πλαίσιο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
να μετατρέψουν την άτυπη και αδήλωτη 
εργασία σε κανονικής μορφής απασχόληση
με δικαιώματα και ανάκτηση μισθών και 
να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 
διαμόρφωσης των μισθών, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 

11. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
μέτρα που θα προωθούν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως μεταρρυθμίσεις 
της φορολόγησης της εργασίας οι οποίες 
θα παρέχουν κίνητρα για απασχόληση, να 
προωθήσουν και να στηρίξουν την 
αυτοαπασχόληση και τις νεοσύστατες 
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επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα διαμόρφωσης των μισθών ώστε 
να ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις 
εξελίξεις στην παραγωγικότητα, να 
αξιοποιήσουν το υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης τομέων όπως η πράσινη 
οικονομία, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ με σκοπό 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

επιχειρήσεις, να βελτιώσουν το πλαίσιο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν την 
άτυπη και αδήλωτη εργασία σε κανονικής 
μορφής απασχόληση, να προβούν σε 
μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας 
ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο 
ευπροσάρμοστες, δυναμικές και χωρίς 
αποκλεισμούς, να παράσχουν στους 
εργοδότες δεξιότητες και μέσα που θα 
τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στις 
μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας· να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 
διαμόρφωσης των μισθών ώστε να 
ευθυγραμμισθούν οι μισθοί με τις εξελίξεις 
στην παραγωγικότητα, να αξιοποιήσουν το 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης τομέων 
όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ 
με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι έχουν γίνει 
συστάσεις σε πολλά κράτη μέλη σχετικά 
με τους μισθούς· τονίζει ότι οι μισθοί 
συνιστούν κατά κύριο λόγο απαραίτητα 
έσοδα για τη διαβίωση των εργαζομένων· 
τονίζει ότι η πρακτική που ακολουθεί η 
Επιτροπή καθορίζοντας τη διαμόρφωση 
των μισθών και των μισθολογικών 
επιπέδων σε χώρες του προγράμματος, 
μπορεί να εντείνει τον κίνδυνο της 
φτώχειας στην εργασία ή μισθολογικών 
ανισοτήτων που πλήττουν ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος· καλεί την 
Επιτροπή να επισπεύσει την παροχή 
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κατευθύνσεων πολιτικής στα κράτη μέλη 
στα οποία έχουν παγώσει οι μισθοί σε 
σύγκριση με τα επίπεδα 
παραγωγικότητας, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα τηρείται η αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων που προστατεύεται, μεταξύ 
άλλων, στο άρθρο 152 και το άρθρο 153 
παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 72
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
η γενική και δυσανάλογη χρήση 
περικοπών όσον αφορά τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που προτείνεται 
στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
για το 2013 μπορεί να δημιουργήσει 
σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
εν πάση περιπτώσει, οι πρακτικές αυτές 
πρέπει να εστιάζουν σε ομάδες-στόχους 
προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη 
αποδοτικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 73
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)



AM\922362EL.doc 45/109 PE502.062v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
διασφάλισης επαρκών επιδομάτων 
ανεργίας, τα οποία πρέπει να συνδέονται 
με αποτελεσματικές ενεργές πολιτικές για 
την εργασία· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη, παρά την 
αύξηση των ποσοστών ανεργίας τους, 
έχουν μειώσει τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση 
ενεργών πολιτικών για την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. προειδοποιεί τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν στο εργατικό τους δίκαιο 
την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ των 
δαπανών αποζημίωσης λόγω απόλυσης 
και τους λόγους που μπορούν να 
αιτιολογήσουν τις εν λόγω απολύσεις, 
προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης 
έλλειψη προστασίας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 75
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 



PE502.062v01-00 46/109 AM\922362EL.doc

EL

ότι η διεύρυνση της καθιέρωσης 
συνθηκών υπό τις οποίες επιχειρήσεις 
δύνανται να αυτοεξαιρεθούν από 
υψηλότερου επιπέδου συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας και να 
αναθεωρήσουν κλαδικές μισθολογικές 
συμβάσεις υποδηλώνει ότι μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων αποκλείεται από το 
δικαίωμα των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 76
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανεργία των νέων Απασχόληση των νέων

Or. en

Τροπολογία 77
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υποστηρίζει ένθερμα την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για πρόταση 
σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με 
προγράμματα «Εγγύησης για τη Νεολαία» 
βάσει της οποίας «ο στόχος θα πρέπει να 
είναι εντός ολίγων μηνών από την 
αποφοίτησή τους από το σχολείο να 
προσφέρεται στους νέους μια ποιοτική 
θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης 
της εκπαίδευσης, μαθητεία ή πρακτική 
άσκηση»·
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Or. en

Τροπολογία 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. θεωρεί ότι η ενωσιακή 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
«Εγγύησης για τη Νεολαία» πρέπει να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο και ότι ιδίως 
το ΕΚΤ πρέπει να δομηθεί έτσι ώστε να 
παρέχει τη δυνατότητα εγγύησης της 
χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 25% 
των ταμείων συνοχής· πιστεύει, ωστόσο, 
ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ ενωσιακής χρηματοδότησης και 
χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 79
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
αποφασιστικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων 
μέτρων ενεργούς πολιτικής για την αγορά 
εργασίας, μέτρων για την αντιμετώπιση 
της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά 
εργασίας, ιδίως μέσω της πρόληψης της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των 
προγραμμάτων μαθητείας και μέσω της 

13. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
αποφασιστικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων 
μέτρων ενεργούς πολιτικής για την αγορά 
εργασίας, μέτρων για την αντιμετώπιση 
της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά 
εργασίας, ιδίως μέσω της πρόληψης της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των 
προγραμμάτων μαθητείας και μέσω της 
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διασφάλισης ότι τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχουν 
στους νέους κατάλληλες δεξιότητες με 
αποτελεσματικό τρόπο και να προωθήσουν 
την επιχειρηματικότητα και την 
αποτελεσματική στήριξη της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τους 
νέους καθώς και πλαίσια που να 
διασφαλίζουν τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην εργασία·

διασφάλισης ότι τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχουν 
στους νέους κατάλληλες δεξιότητες με 
αποτελεσματικό τρόπο και να προωθήσουν 
την επιχειρηματικότητα και την 
αποτελεσματική στήριξη της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τους 
νέους καθώς και πλαίσια που να 
διασφαλίζουν τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην εργασία, εφαρμόζοντας 
χωρίς καθυστέρηση την «Εγγύηση για τη 
Νεολαία» όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή και διασφαλίζοντας επαρκή 
χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 80
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

14. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
για τους νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
χρηματοπιστωτική αλληλεγγύη όσον 
αφορά την ανάπτυξη αυτών των 
στρατηγικών προς τα κράτη μέλη με 
περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια·

Or. en

Τροπολογία 81
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)



AM\922362EL.doc 49/109 PE502.062v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι τον Ιανουάριο του 2012 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε μια 
πιλοτική δράση για την παροχή βοήθειας 
στα οκτώ κράτη μέλη όπου 
παρατηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα 
ανεργίας των νέων για την ανακατανομή 
μέρους των χορηγήσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ ώστε να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τον Μάιο του 2012 η Επιτροπή ελάττωσε 
σημαντικά τις εκτιμήσεις σχετικά με τους 
διαθέσιμους πόρους προς ανακατανομή 
από 82 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
29,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περιορίζοντας 
το πεδίο εφαρμογής των πιλοτικών 
δράσεων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
για το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό μέρος 
των πόρων αυτών έχει ανακατευθυνθεί 
μέχρι στιγμής για να βοηθηθούν οι νέοι να 
βρουν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Συμβούλιο της ΕΕ να δεσμευτούν να 
βρουν επαρκείς ενωσιακούς πόρους 
πέραν της ανακατανομής των 
υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη με 
ποσοστά ανεργίας των νέων υψηλότερα 
του μέσου όρου της ΕΕ να εφαρμόσουν 
αποφασιστικά μέτρα πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·
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Or. en

Τροπολογία 83
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Περισσότερο ευπροσάρμοστες, δυναμικές 
και χωρίς αποκλεισμούς αγορές και 
καλύτερης ποιότητας απασχόληση

Περισσότερο ευπροσάρμοστες, δυναμικές 
και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας
και καλύτερης ποιότητας απασχόληση

Or. en

Τροπολογία 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 δεν 
εξετάζει την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και διότι δίνεται πολύ λίγη 
προσοχή στη θέσπιση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως 
των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες 
και των απόρων·

15. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 δεν 
εξετάζει την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και διότι δίνεται πολύ λίγη 
προσοχή στη θέσπιση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως 
των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες 
και των απόρων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 85
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 δεν 
εξετάζει την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και διότι δίνεται πολύ λίγη 
προσοχή στη θέσπιση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως 
των γυναικών, των ατόμων με αναπηρίες 
και των απόρων·

15. εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 δεν 
εξετάζει την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και διότι δίνεται πολύ λίγη 
προσοχή στη θέσπιση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως 
των γυναικών, και κυρίως των 
εργαζομένων ηλικίας άνω των 45 ετών, 
των ατόμων με αναπηρίες και των απόρων·

Or. en

Τροπολογία 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη την 
έκκληση του Κοινοβουλίου να δοθεί 
έμφαση στην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας στις κατευθύνσεις του για το 
2012· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι όλες 
οι συμβατικές διευθετήσεις πρέπει να 
παρέχουν στους εργαζομένους πρόσβαση 
σε ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων, κοινωνικής πρόνοιας και 
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις 
ειδικές συστάσεις ανά χώρα της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2013 
την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την 
κατάρτιση και την προηγμένη κατάρτιση, 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων και την υποστήριξη της 
κινητικότητας στην αγορά εργασίας, της 
αυτοαπασχόλησης και της διασυνοριακής 
κινητικότητας, ενισχύοντας την ασφάλεια 
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για τους εργαζόμενους κατά τη μετάβαση 
μεταξύ θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 87
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες 
διευρύνεται· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
με σχετικά μη κατακερματισμένες αγορές 
εργασίας, ισχυρά συστήματα πρόνοιας και 
ικανότητα για προσωρινή προσαρμογή των 
ωρών εργασίας, του ωραρίου και άλλες 
ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 
(εσωτερική ευελιξία) έχουν αποδειχθεί 
περισσότερο ανθεκτικά στις κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και τις συνέπειές της
στην απασχόληση·

16. υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες 
διευρύνεται· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
με σχετικά μη κατακερματισμένες αγορές 
εργασίας, ισχυρά συστήματα πρόνοιας και 
ικανότητα για προσωρινή προσαρμογή των 
ωρών εργασίας, του ωραρίου και άλλες 
ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 
(εσωτερική ευελιξία) και ισχυρές 
πρακτικές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχουν αποδειχθεί 
περισσότερο ανθεκτικά στις κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και τις συνέπειές της 
στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 88
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες 
διευρύνεται· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
με σχετικά μη κατακερματισμένες αγορές 

16. υπενθυμίζει ότι το χάσμα μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες 
διευρύνεται· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
με σχετικά μη κατακερματισμένες αγορές 
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εργασίας, ισχυρά συστήματα πρόνοιας και 
ικανότητα για προσωρινή προσαρμογή των 
ωρών εργασίας, του ωραρίου και άλλες 
ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 
(εσωτερική ευελιξία) έχουν αποδειχθεί
περισσότερο ανθεκτικά στις κοινωνικές 
συνέπειες της κρίσης και τις συνέπειές της 
στην απασχόληση·

εργασίας, ισχυρά συστήματα πρόνοιας και 
ικανότητα για προσωρινή προσαρμογή των 
ωρών εργασίας, του ωραρίου και άλλες 
ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 
(εσωτερική ευελιξία) και ισχυρές 
πρακτικές συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχουν επιδείξει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις 
κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και τις 
συνέπειές της στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εφιστά την προσοχή στο ότι τα μέτρα 
λιτότητας δεν πρέπει να διακυβεύουν την 
ποιότητα της απασχόλησης ούτε τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας 
και ασφάλειας·

18. εφιστά την προσοχή στο ότι τα μέτρα 
λιτότητας δεν πρέπει να διακυβεύουν την 
ποιότητα της απασχόλησης ούτε τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας 
και ασφάλειας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να προάγουν την ταυτοποίηση εταιρειών 
και ΜΜΕ που καταβάλλουν προσπάθειες 
ώστε να είναι περισσότερο αξιόλογες 
κοινωνικά πέρα από τις ελάχιστες νομικές 
υποχρεώσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 90
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εφιστά την προσοχή στο ότι τα μέτρα 
λιτότητας δεν πρέπει να διακυβεύουν την 

18. εφιστά την προσοχή στο ότι τα μέτρα 
λιτότητας διακυβεύουν την ποιότητα της 
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ποιότητα της απασχόλησης ούτε τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας 
και ασφάλειας·

απασχόλησης, τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας, υγείας και ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 91
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εφιστά την προσοχή στο ότι τα μέτρα 
λιτότητας δεν πρέπει να διακυβεύουν την 
ποιότητα της απασχόλησης ούτε τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας 
και ασφάλειας·

18. εφιστά την προσοχή στο ότι τα
λεγόμενα μέτρα λιτότητας διακυβεύουν 
την ποιότητα της απασχόλησης, τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας, υγείας 
και ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 92
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τα μέτρα πρόληψης για την υγεία από την 
παιδική ηλικία και με διά βίου προοπτική 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
άνθρωποι είναι υγιείς στη διάρκεια της 
εργασιακής τους ζωής·

Or. en

Τροπολογία 93
Georges Bach
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

19. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει τη 
σημασία της διατήρησης των νέων στην 
εκπαίδευση για τη μείωση του αριθμού 
των νέων που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης· 

Or. en

Τροπολογία 94
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

20. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 95
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
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δημοσιονομική εξυγίανση,
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 96
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

20. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
βιώσιμη, φιλική προς την ανάπτυξη και 
διαφοροποιημένη δημοσιονομική 
εξυγίανση, αποτελεσματικές και επαρκείς 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 97
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

20. καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, για την αύξηση 
των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 98
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση· τονίζει ότι, 
παρά τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς σε πολλά κράτη μέλη, η 
μείωση των χορηγήσεων για αυτές τις 
απαραίτητες παραγωγικές επενδύσεις 
παρακωλύει την έξοδο από την κρίση και 
μειώνει την ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών τους·

Or. en

Τροπολογία 99
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, 
παράλληλα με τις προσπάθειες για 
δημοσιονομική εξυγίανση, 
αποτελεσματικές επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

20. καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν 
για την αύξηση των επενδύσεων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 100
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
και να προωθήσει τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις για τον αποκλεισμό των 
παραγωγικών επενδύσεων, όπως οι 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
έρευνα και την ανάπτυξη, από τους περί 
ελλείμματος στόχους που ορίζονται στους 
κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν 
τους μηχανισμούς των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων ανταλλαγών στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού στα μέτρα 
που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 102
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για το
ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 
για το 2013 αναφέρεται στη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και στην 

22. σημειώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης για το 2013 αναφέρεται στη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
καθώς και στην αντιμετώπιση των 
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αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών 
της κρίσης· καλεί την Επιτροπή να τονίσει 
τα μέτρα αυτά στις ειδικές συστάσεις ανά 
χώρα και, ειδικότερα, να αναφερθεί στη 
φτώχεια των εργαζομένων, τη φτώχεια των 
ατόμων με ελάχιστη ή και καμία σχέση με 
την αγορά εργασίας και τη φτώχεια των 
ηλικιωμένων· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να υιοθετήσει τις κατευθύνσεις 
αυτές κατά προτεραιότητα·

κοινωνικών συνεπειών της κρίσης· καλεί 
την Επιτροπή να τονίσει τα μέτρα αυτά 
στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα και, 
ειδικότερα, να αναφερθεί στη φτώχεια των 
εργαζομένων, τη φτώχεια των ατόμων με 
ελάχιστη ή και καμία σχέση με την αγορά 
εργασίας και τη φτώχεια των ηλικιωμένων· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
υιοθετήσει τις κατευθύνσεις αυτές κατά 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 103
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει το γεγονός ότι οι 
δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να 
περιλαμβάνουν στους βασικούς τους 
στόχους τη χρήση πόρων των κρατών 
μελών για παραγωγικές επενδύσεις και 
πηγές δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
ιδίως στον τομέα της γεωργίας και της 
βιομηχανίας, με στοχευμένη υποστήριξη 
προς τις εξαγωγικές εταιρείες που 
καινοτομούν, μια πιο δίκαιη κατανομή 
εισοδήματος και θυσιών, καθώς και το 
τέλος των δημοσιονομικών προνομίων 
για τις μεγάλες οικονομικές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 104
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών αλλά προειδοποιεί 
για τις αρνητικές βραχυπρόθεσμα 
συνέπειες αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

24. αναγνωρίζει ότι τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν
αρνητικές βραχυπρόθεσμα συνέπειες στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως σε 
χώρες που βρίσκονται σε ύφεση ή που 
εμφανίζουν οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 105
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών αλλά προειδοποιεί 
για τις αρνητικές βραχυπρόθεσμα
συνέπειες αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

24. τονίζει ότι ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης πρέπει να αξιολογείται με 
κριτικό πνεύμα όσον αφορά τις 
βραχυπρόθεσμες συνέπειες αυτών στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως σε 
χώρες που βρίσκονται σε ύφεση ή που 
εμφανίζουν οριακά ποσοστά ανάπτυξης· 
καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να δώσουν τη δυνατότητα 
υλοποίησης επενδύσεων για την επίτευξη 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευελιξία σε 
καιρό οικονομικής ύφεσης που προβλέπει 
ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 και ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του 
Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών αλλά προειδοποιεί
για τις αρνητικές βραχυπρόθεσμα 
συνέπειες αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

24. αναγνωρίζει ότι τα προγράμματα 
έντονης και ταχείας δημοσιονομικής 
εξυγίανσης έχουν αρνητικές 
βραχυπρόθεσμα συνέπειες στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 107
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών αλλά προειδοποιεί για τις 
αρνητικές βραχυπρόθεσμα συνέπειες 
αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών αλλά προειδοποιεί για τις 
αρνητικές βραχυπρόθεσμα συνέπειες 
αυτών στην ανάπτυξη και την απασχόληση
καθώς και για την υποβάθμιση των 
κοινωνικών προτύπων, ιδίως σε χώρες 
που βρίσκονται σε ύφεση ή που 
εμφανίζουν οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 108
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών αλλά προειδοποιεί 
για τις αρνητικές βραχυπρόθεσμα 
συνέπειες αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

24. αναγνωρίζει ότι τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν
αρνητικές βραχυπρόθεσμα συνέπειες στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως σε 
χώρες που βρίσκονται σε ύφεση ή που 
εμφανίζουν οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 109
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών αλλά προειδοποιεί για τις 
αρνητικές βραχυπρόθεσμα συνέπειες 
αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

24. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν τα προγράμματα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης με σκοπό να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων 
οικονομικών αλλά προειδοποιεί για τις 
αρνητικές -βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα-
συνέπειες αυτών στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ιδίως σε χώρες που 
βρίσκονται σε ύφεση ή που εμφανίζουν 
οριακά ποσοστά ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 110
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
ένας μεγάλος αριθμός διεθνών 
οργανισμών, μεταξύ των οποίων το ΔΝΤ, 
προειδοποιούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για σφάλμα στους δημοσιονομικούς 
πολλαπλασιαστές της που υποτιμούν 
συστηματικά τις επιπτώσεις της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στην 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους πολλαπλασιαστές, 
καθώς οι συστάσεις πολιτικής που 
βασίζονται σε αυτούς ζημιώνουν σοβαρά 
την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 111
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να συνεχιστεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια, με σκοπό να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
ενδεχόμενων αρνητικών για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση συνεπειών και των 
κινδύνων για τη βιωσιμότητα του χρέους·

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να επιδιωχθεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια ώστε να αποφευχθούν οι 
αρνητικές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση συνέπειες, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη βιωσιμότητα του χρέους 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·
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Or. en

Τροπολογία 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να συνεχιστεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια, με σκοπό να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων 
αρνητικών για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση συνεπειών και των κινδύνων 
για τη βιωσιμότητα του χρέους·

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να συνεχιστεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια, με σκοπό να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων 
αρνητικών για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση συνεπειών και των κινδύνων 
για τη βιωσιμότητα του χρέους· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη το γεγονός ότι 
ενδέχεται να σημειωθεί επιμήκυνση και 
καθυστέρηση της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης εάν τηρηθούν δεόντως οι 
ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες και το δημοσιονομικό 
σύμφωνο, θα παρείχε, μόνο το 2013, ένα 
σταθερό περιθώριο άνω των 
85 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη 
χρηματοδότηση μιας φιλόδοξης 
στρατηγικής ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 113
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να συνεχιστεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια, με σκοπό να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
ενδεχόμενων αρνητικών για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνεπειών 
και των κινδύνων για τη βιωσιμότητα του 
χρέους·

25. θεωρεί ότι η στρατηγική της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης έχει ωθήσει 
πολλά κράτη μέλη σε νέα ύφεση και, λόγω 
των αρνητικών συνεπειών της, δεν ήταν 
επιτυχής και δεν κατόρθωσε να θέσει τα 
ποσοστά δημόσιου χρέους υπό έλεγχο· 
Καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 
Συμβούλιο να εφαρμόσουν ένα προσωρινό 
αλλά άμεσο μορατόριουμ σχετικά με νέα 
μέτρα λιτότητας και, στη συνέχεια, να 
προβούν σε θεμελιώδη αναθεώρηση των 
περί ελλείμματος στόχων ώστε να 
προσαρμόσουν τον ρυθμό της εξυγίανσης 
συναρτήσει της κατάστασης της 
πραγματικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 114
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να συνεχιστεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια, με σκοπό να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων 
αρνητικών για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση συνεπειών και των κινδύνων 
για τη βιωσιμότητα του χρέους·

25. θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση 
πρέπει να συνεχιστεί με αναλογικό και 
φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο και ότι ο 
ρυθμός εξυγίανσης πρέπει να 
διαφοροποιηθεί μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια και τα δημοσιονομικά 
περιθώρια της ευρύτερης ευρωπαϊκής 
οικονομίας, με σκοπό να επιτευχθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων 
αρνητικών για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση συνεπειών και των κινδύνων 
για τη βιωσιμότητα του χρέους·

Or. en



PE502.062v01-00 66/109 AM\922362EL.doc

EL

Τροπολογία 115
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναβαθμονομήσει τα μοντέλα της σχετικά 
με τον αντίκτυπο του πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος των δημοσιονομικών 
περικοπών στους προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών σύμφωνα με τις 
πρόσφατες αναθεωρήσεις του ΔΝΤ·

Or. en

Τροπολογία 116
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε η δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, να μην αυξήσει τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μην 
εμποδίσει την παροχή ποιοτικών δημόσιων 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που θα προωθούν την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε η δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες για 
βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, να μην αυξήσει τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μην 
εμποδίσει την παροχή ποιοτικών δημόσιων 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που θα προωθούν την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

Or. en
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Τροπολογία 117
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε η δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, να μην αυξήσει τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μην 
εμποδίσει την παροχή ποιοτικών δημόσιων 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που θα προωθούν την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο τις 
δυνατότητες για ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων εργασίας, να μην αυξήσουν τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
να μην εμποδίσουν την παροχή ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που θα προωθούν την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

Or. en

Τροπολογία 118
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε η δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο τις 
δυνατότητες για ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων εργασίας, να μην αυξήσουν τη 
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εργασίας, να μην αυξήσει τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μην 
εμποδίσει την παροχή ποιοτικών δημόσιων 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που θα προωθούν την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
να μην εμποδίσουν την παροχή ποιοτικών 
δημόσιων υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση επενδύσεων 
που θα προωθούν την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

Or. en

Τροπολογία 119
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε η δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, να μην αυξήσει τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μην 
εμποδίσει την παροχή ποιοτικών δημόσιων 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι βασική 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η θέσπιση 
ολοκληρωμένων μεταρρυθμιστικών 
μέτρων και η πραγματοποίηση 
επενδύσεων που θα προωθούν την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

26. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των 
διαφορετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο 
της πολιτικής του καθοδήγησης, ούτως 
ώστε η δημοσιονομική εξυγίανση να μην 
θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας, να μην αυξήσει τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μην 
εμποδίσει την καθολική πρόσβαση στην 
παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών· 
πιστεύει ότι βασική προτεραιότητα πρέπει 
να είναι η θέσπιση ολοκληρωμένων
μεταρρυθμίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 120
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
εφόσον υποστηρίξει την πρώτη 
προτεραιότητα της «διαφοροποιημένης 
δημοσιονομικής εξυγίανσης που ευνοεί 
την ανάπτυξη» που περιλαμβάνεται στην 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, να 
αποσαφηνίσει συγκεκριμένα πώς μπορεί 
να υλοποιηθεί αυτό σε πλήρη 
συμμόρφωση με τον στόχο της αύξησης 
της κοινωνικής συνοχής και της 
καταπολέμησης της φτώχειας, όπως 
περιγράφονται στην τέταρτη 
προτεραιότητα με τίτλο «αντιμετώπιση 
της ανεργίας και των κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης»·

Or. en

Τροπολογία 121
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
κοινωνικούς δείκτες στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για την αποκατάσταση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως 
η εισοδηματική ανισότητα και η 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 122
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει την ανάγκη επίτευξης 
κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και των 
οικονομικών μέτρων αφενός και των 
μέτρων στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, αφετέρου·

27. τονίζει την ανάγκη επίτευξης πλήρους 
συνεκτικότητας μεταξύ της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και των 
οικονομικών μέτρων αφενός και των 
μέτρων στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής, της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
το βάρος της προσαρμογής δεν 
κατανέμεται δίκαια μεταξύ των χωρών 
που παρουσιάζουν έλλειμμα και 
πλεόνασμα· τονίζει ότι, ενώ από τις χώρες 
που παρουσιάζουν έλλειμμα απαιτείται η 
εφαρμογή εσωτερικής υποτίμησης μέσω 
της περικοπής των μισθών και ως εκ 
τούτου της εσωτερικής ζήτησης, από τις 
χώρες που παρουσιάζουν πλεόνασμα δεν 
απαιτούνται οι ίδιες προσπάθειες για το 
αντίθετο· σημειώνει ότι οι χώρες που 
παρουσιάζουν πλεόνασμα έχουν 
δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν· 
παροτρύνει τις εν λόγω χώρες να 
θεσπίσουν μια αναγκαία επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική και να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για την αύξηση του 
ρυθμού ανάπτυξης των ονομαστικών 
μισθών και των τιμών, ώστε να 
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ενθαρρύνουν την εσωτερική ζήτηση και 
να ευνοήσουν την αύξηση της εξωτερικής 
ζήτησης των χωρών που παρουσιάζουν 
έλλειμμα·

Or. en

Τροπολογία 124
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα, σε πολλά κράτη μέλη 
δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια 
υπερβολική προσαρμογή του κατά 
μονάδα κόστους εργασίας μέσω 
μισθολογικών περικοπών, με αποτέλεσμα 
σοβαρή διάβρωση της αγοραστικής 
δύναμης πολλών εργαζομένων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 125
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. καλεί επιτακτικά τις χώρες της 
ζώνης του ευρώ να αναπτύξουν τα 
απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση 
της ανταγωνιστικότητάς τους· τονίζει ότι 
οι εν λόγω προσπάθειες απαιτούν 
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
προκειμένου να αποφευχθούν τα δεινά 
των στρατηγικών «παρασιτισμού» και οι 
υπερβολικές αυξήσεις μισθών και τιμών·



PE502.062v01-00 72/109 AM\922362EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 126
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27δ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τους 
απαραίτητους μηχανισμούς εποπτείας 
και διασφάλισης της επίτευξης των 
κοινωνικών συστάσεων που εισάγονται 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
και των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτό δεν έγινε κατά τα προηγούμενα 
εξάμηνα·

Or. en

Τροπολογία 127
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του διότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια εξακολουθούν να 
διαδραματίζουν περιορισμένο ρόλο στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο· επισημαίνει το 
γεγονός ότι στις κατευθύνσεις πολιτικής 
της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
που εισηγείται η Επιτροπή και πρέπει να 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει και, ως εκ 
τούτου, οι κατευθύνσεις αυτές στερούνται 
δημοκρατικής νομιμοποίησης·

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια εξακολουθούν να 
διαδραματίζουν περιορισμένο ρόλο στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο· επισημαίνει το 
γεγονός ότι στις κατευθύνσεις πολιτικής 
της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
που εισηγείται η Επιτροπή και πρέπει να 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει και, ως εκ 
τούτου, οι κατευθύνσεις αυτές στερούνται 
δημοκρατικής νομιμοποίησης·
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Τροπολογία 128
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει την ανησυχία του διότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια εξακολουθούν να 
διαδραματίζουν περιορισμένο ρόλο στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο· επισημαίνει το 
γεγονός ότι στις κατευθύνσεις πολιτικής 
της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
που εισηγείται η Επιτροπή και πρέπει να 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει και, ως εκ 
τούτου, οι κατευθύνσεις αυτές στερούνται 
δημοκρατικής νομιμοποίησης·

28. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 
εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι 
και η κοινωνία των πολιτών
εξακολουθούν να διαδραματίζουν 
περιορισμένο ρόλο στο ευρωπαϊκό 
εξάμηνο· επισημαίνει το γεγονός ότι στις 
κατευθύνσεις πολιτικής της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης που εισηγείται 
η Επιτροπή και πρέπει να εγκριθούν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Κοινοβούλιο και 
η κοινωνία των πολιτών δεν συμμετέχουν
και, ως εκ τούτου, οι κατευθύνσεις αυτές 
στερούνται δημοκρατικής νομιμοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 129
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει 
από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
μέγιστη δυνατή διαφάνεια κατά την 
κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων καθώς και ευρεία 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και 
κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία 
αυτήν·
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Τροπολογία 130
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα 
μακροοικονομικό πλαίσιο για τη στήριξη 
της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
αύξηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής· θεωρεί ότι οι 
νομισματικές και φορολογικές πολιτικές 
στην ΕΕ είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη της οικονομίας και της 
απασχόλησης και υπενθυμίζει ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης και στην καταπολέμηση της 
ανεργίας, στον αποκλεισμό της άμεσης 
καταστροφής χιλιάδων θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ και στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας με δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 131
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της 
ανάπτυξης που δημιουργεί άφθονες θέσεις 
εργασίας καθιστά αναγκαίες πολιτικές 
απασχόλησης που να ευνοούν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, να 
διευκολύνουν τη θετική μετακίνηση 
μεταξύ θέσεων εργασίας και τη μετάβαση 

30. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της 
ανάπτυξης που δημιουργεί άφθονες θέσεις 
εργασίας καθιστά αναγκαίες πολιτικές 
απασχόλησης που να ευνοούν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, να 
διευκολύνουν τη θετική μετακίνηση 
μεταξύ θέσεων εργασίας και τη μετάβαση 
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από την ανεργία στην απασχόληση, να 
αυξάνουν την προσφορά εργασίας και να 
βελτιώνουν τη γεωγραφική αντιστοίχηση 
και την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

από την ανεργία στην απασχόληση, να 
ανακατανέμουν τον όγκο εργασίας και να 
βελτιώνουν τη γεωγραφική αντιστοίχηση 
και την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 132
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να
υπάρξει ιδιαίτερη εστίαση στην 
προώθηση της ποιότητας στην εργασία, 
τη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης 
και της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση 
των υφισταμένων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την καθιέρωση νέων, 
την προώθηση της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία, τη βελτίωση της 
διαχείρισης του κοινωνικού κινδύνου και 
τη συμφιλίωση του επαγγελματικού με 
τον εξωεπαγγελματικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 133
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 
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βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της
βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη δυνατότητα
βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, τηρώντας παράλληλα 
αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και 
τις αρχές του· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

31. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα της εργασίας με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, τηρώντας παράλληλα 
αυστηρά το γράμμα και το πνεύμα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και 
τις αρχές του· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας θα 
πρέπει να εφαρμοστούν κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να προωθήσουν την ποιότητα 
των θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 136
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. συνιστά στα κράτη μέλη να μειώσουν 
τη φορολόγηση της εργασίας, όταν το 
επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, 
ιδίως για τους χαμηλά αμειβόμενους και 
τους χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένους 
καθώς και τις ευπαθείς ομάδες· εκτιμά 
ότι οι καλά στοχευμένες προσωρινές 
μειώσεις των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή τα συστήματα επιδοτήσεων 
της απασχόλησης για νέες προσλήψεις, 
ιδίως ανέργων χαμηλής ειδίκευσης και 
μακροχρόνια ανέργων, αποτελούν πολύ 
αποτελεσματικά κίνητρα για την 
προώθηση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 137
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα για την 
τόνωση της ασφάλειας με τη σταδιακή 
κατάργηση της επισφαλούς εργασίας και 
των άτυπων συμβατικών ρυθμίσεων που 
αφορούν τέτοιου είδους ανασφαλείς 
μορφές απασχόλησης πρέπει να 
προωθηθούν με αποφασιστικότητα από 
τα κράτη μέλη, με σκοπό να 
απαγορευτούν και να περιοριστούν οι 
άτυπες μορφές απασχόλησης, ενώ πρέπει 
να τιμωρείται η καταχρηστική προσφυγή 
σε αυτές· ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη 
πρέπει να θεσπίσουν έναν συνδυασμό 
ασφαλών και αξιόπιστων συμβάσεων 
απασχόλησης, ενεργές και 
ολοκληρωμένες πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, αποτελεσματική διά βίου 
μάθηση, συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης υψηλής ποιότητας για τη 
διασφάλιση της επαγγελματικής 
μετάβασης που συνοδεύονται από σαφή 
δικαιώματα για τους ανέργους, οι οποίοι 
πρέπει να δικαιούνται επαρκή επιδόματα, 
καθώς και κατάλληλα προσαρμοσμένα 
μέτρα για την εξεύρεση ποιοτικής 
εργασίας ή κατάρτισης ή αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους 
εφόσον απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 138
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει 
ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να συνδέεται με την εξέλιξη του 
προσδόκιμου ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο
ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα αύξησης 
της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί με επιτυχία η πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να 
συνοδεύονται από πολιτικές που να 
αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
καθώς και να καθιερωθούν πολιτικές 
παροχής φορολογικών κινήτρων για την 
παράταση του εργασιακού βίου και την 
υποστήριξη της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης·

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· υπενθυμίζει 
ότι υπάρχει δυνατότητα αύξησης της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί με επιτυχία η πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να 
συνοδεύονται από πολιτικές που να 
αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
καθώς και να καθιερωθούν πολιτικές 
παροχής φορολογικών κινήτρων για την 
παράταση του εργασιακού βίου και την 
υποστήριξη της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία 139
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
συνδέεται με την εξέλιξη του προσδόκιμου 
ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο ότι υπάρχει 

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης θα μπορούσε να 
αξιολογείται σε σχέση με την εξέλιξη του 
υγιούς προσδόκιμου ζωής, υπενθυμίζει 
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ακόμα δυνατότητα αύξησης της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί με επιτυχία η πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να 
συνοδεύονται από πολιτικές που να
αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
καθώς και να καθιερωθούν πολιτικές 
παροχής φορολογικών κινήτρων για την 
παράταση του εργασιακού βίου και την 
υποστήριξη της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης·

ωστόσο ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα 
αύξησης της πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης χωρίς αύξηση της 
υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης, 
περιορίζοντας την πρόωρη αποχώρηση από 
την αγορά εργασίας, και δη βελτιώνοντας 
τις συνθήκες εργασίας· πιστεύει ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί με επιτυχία η 
πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να αναπτύσσουν 
πρωτίστως ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
καθώς και να καθιερωθούν πολιτικές 
παροχής φορολογικών κινήτρων για την 
παράταση του εργασιακού βίου και την 
υποστήριξη της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης· 

Or. en

Τροπολογία 140
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει 
ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να συνδέεται με την εξέλιξη του 
προσδόκιμου ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο 
ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα αύξησης 
της πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης χωρίς αύξηση της 
υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης, 
περιορίζοντας την πρόωρη αποχώρηση 
από την αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί με επιτυχία η 
πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων πρέπει να συνοδεύονται από 

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
διασφαλίζοντας δημόσια συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης που αποσκοπούν 
σε δίκαιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
παρέχουν τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια·
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πολιτικές που να αναπτύσσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζομένων και παρέχουν πρόσβαση στη 
διά βίου μάθηση καθώς και να 
καθιερωθούν πολιτικές παροχής 
φορολογικών κινήτρων για την παράταση 
του εργασιακού βίου και την υποστήριξη 
της ενεργού και υγιούς γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία 141
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
συνδέεται με την εξέλιξη του προσδόκιμου 
ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο ότι υπάρχει 
ακόμα δυνατότητα αύξησης της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί με επιτυχία η πραγματική ηλικία 
συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να 
συνοδεύονται από πολιτικές που να 
αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
καθώς και να καθιερωθούν πολιτικές 
παροχής φορολογικών κινήτρων για την 
παράταση του εργασιακού βίου και την 
υποστήριξη της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης·

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
συνδέεται με την εξέλιξη του προσδόκιμου 
ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο ότι υπάρχει 
ακόμα δυνατότητα αύξησης της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί αύξηση της πραγματικής 
ηλικίας συνταξιοδότησης, οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων πρέπει να συνοδεύονται από 
πολιτικές που να αναπτύσσουν ευκαιρίες 
απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζομένων και παρέχουν πρόσβαση στη 
διά βίου μάθηση καθώς και να 
καθιερωθούν πολιτικές παροχής 
φορολογικών κινήτρων για την παράταση 
του εργασιακού βίου και την υποστήριξη 
της ενεργού και υγιούς γήρανσης·

Or. en
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Τροπολογία 142
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
συνδέεται με την εξέλιξη του προσδόκιμου 
ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο ότι υπάρχει 
ακόμα δυνατότητα αύξησης της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί με επιτυχία η πραγματική ηλικία
συνταξιοδότησης, οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να 
συνοδεύονται από πολιτικές που να 
αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
καθώς και να καθιερωθούν πολιτικές 
παροχής φορολογικών κινήτρων για την 
παράταση του εργασιακού βίου και την 
υποστήριξη της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης·

33. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων με σκοπό 
να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων· πιστεύει ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να 
συνδέεται με την εξέλιξη του υγιούς 
προσδόκιμου ζωής, υπενθυμίζει ωστόσο 
ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα αύξησης 
της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
χωρίς αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης, περιορίζοντας την 
πρόωρη αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί αύξηση της πραγματικής 
ηλικίας συνταξιοδότησης, οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, κυρίως για τον περιορισμό 
της πρόσβασης σε προγράμματα 
πρόωρης συνταξιοδότησης και άλλες 
οδούς πρόωρης αποχώρησης από την 
εργασία, πρέπει να συνοδεύονται 
απαραιτήτως από πολιτικές που να 
αναπτύσσουν ευκαιρίες απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
παρέχουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 143
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι τα 
προγράμματα λιτότητας δεν εμποδίζουν τα 
μέτρα δημιουργίας απασχόλησης και τις 
πολιτικές προώθησης της ανάπτυξης και 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική 
προστασία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
θέσουν σε προτεραιότητα τις φιλικές προς 
την ανάπτυξη δαπάνες, όπως εκείνες που 
προορίζονται για την εκπαίδευση, τη διά 
βίου μάθηση, την έρευνα και καινοτομία, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
αποδοτικότητα των δαπανών αυτών·

34. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι τα 
προγράμματα λιτότητας δεν εμποδίζουν τα 
μέτρα δημιουργίας απασχόλησης και τις 
πολιτικές προώθησης της ανάπτυξης και 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική 
προστασία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να
θέσουν σε προτεραιότητα τις φιλικές προς 
την ανάπτυξη δαπάνες, όπως εκείνες που 
προορίζονται για την εκπαίδευση, τη διά 
βίου μάθηση, την έρευνα και καινοτομία, 
την ενεργειακή απόδοση, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των 
δαπανών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 144
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επικροτεί την προσοχή που δίνεται στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2013 
στην εκμετάλλευση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
διαθέτουν τομείς καίριας σημασίας, όπως η 
πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης·

35. επικροτεί την προσοχή που δίνεται στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2013 
στην εκμετάλλευση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
διαθέτουν τομείς καίριας σημασίας, όπως 
οι καινοτόμες βιομηχανίες, η παροχή 
υπηρεσιών, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
πρωτοβουλίες που να διευκολύνουν την 
ανάπτυξη των τομέων με υψηλό δυναμικό 
απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 145
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επικροτεί την προσοχή που δίνεται στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2013 
στην εκμετάλλευση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
διαθέτουν τομείς καίριας σημασίας, όπως η 
πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια και ο τομέας της ΤΠΕ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης·

35. επικροτεί την προσοχή που δίνεται στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2013 
στην εκμετάλλευση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
διαθέτουν τομείς καίριας σημασίας, όπως η 
πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια (ο λεγόμενος τομέας 
της περίθαλψης) και ο τομέας της ΤΠΕ· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 146
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι η πλήρης 
εκμετάλλευση του δυναμικού δημιουργίας 
θέσεων εργασίας των εν λόγω νέων 
τομέων θα απαιτήσει προσαρμογή, ιδίως 
από πλευράς των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, καθώς και νέες δεξιότητες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν τις ανάγκες σε δεξιότητες 
στους εν λόγω τομείς και τις αναγκαίες 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση για την απόκτηση τέτοιων 
δεξιοτήτων·

36. το δυναμικό δημιουργίας θέσεων 
εργασίας των εν λόγω νέων τομέων θα 
απαιτήσει προσαρμογή, ιδίως από πλευράς 
των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων, καθώς και 
νέες δεξιότητες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη όχι μόνο να προβλέψουν τις 
ανάγκες σε δεξιότητες αλλά και να 
αυξήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση για την 
απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων·
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Τροπολογία 147
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι η πλήρης 
εκμετάλλευση του δυναμικού δημιουργίας 
θέσεων εργασίας των εν λόγω νέων 
τομέων θα απαιτήσει προσαρμογή, ιδίως 
από πλευράς των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, καθώς και νέες δεξιότητες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν τις ανάγκες σε δεξιότητες 
στους εν λόγω τομείς και τις αναγκαίες 
επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση για την απόκτηση τέτοιων 
δεξιοτήτων·

36. υπενθυμίζει ότι (διαγράφεται) το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
των εν λόγω νέων τομέων θα απαιτήσει 
προσαρμογή, ιδίως από πλευράς των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και των 
ηλικιωμένων εργαζομένων, καθώς και νέες 
δεξιότητες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη όχι μόνο να προβλέψουν τις 
ανάγκες σε δεξιότητες (διαγράφεται) αλλά
και να αυξήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για 
την απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 148
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. εκφράζει τη λύπη του διότι στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 δεν 
γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε μέτρα 
για την υλοποίηση της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου· εκτιμά ότι η 
σημαντική αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας έχει καίρια 
σημασία για την επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» που αφορά τα ποσοστά 

37. εκφράζει τη λύπη του διότι στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 δεν 
γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε μέτρα 
για την υλοποίηση της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου· εκτιμά ότι η 
σημαντική αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας έχει καίρια 
σημασία για την επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» που αφορά τα ποσοστά 
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απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση υψηλότερων 
ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, 
όπως οι οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
μέριμνας και φύλαξης παιδιών, τα επαρκή 
προγράμματα άδειας μητρότητας, 
πατρότητας και γονικής άδειας και η 
ευελιξία ως προς το ωράριο και τον τόπο 
εργασίας·

απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προώθηση υψηλότερων 
ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, 
όπως οι οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
μέριμνας και φύλαξης παιδιών, τα επαρκή 
προγράμματα άδειας μητρότητας, 
πατρότητας και γονικής άδειας·

Or. en

Τροπολογία 149
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το 
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, και καλεί την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για τη βελτίωση της 
ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση της 
ψηφιακής οικονομίας και την εστίαση στις 
έξυπνες ρυθμίσεις για τη μείωση της 
περιττής γραφειοκρατίας· επικροτεί την 
Πράξη για την Ενιαία Αγορά II και ζητεί 
την ταχεία και πλήρη υλοποίησή της·

38. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το 
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, και καλεί την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για τη βελτίωση της 
ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση της 
ψηφιακής οικονομίας και την εστίαση στις 
έξυπνες ρυθμίσεις για τη μείωση της 
περιττής γραφειοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. ζητεί από την Επιτροπή να 
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καταστήσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας 
αγοράς βασική προτεραιότητα, 
δεδομένου ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην 
επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, δηλαδή στη βιώσιμη 
οικονομική μεγέθυνση και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι οι ειδικές 
συστάσεις ανά χώρα στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή θα πρέπει, 
ταυτόχρονα, να προσφέρουν στα κράτη 
μέλη πιο πρακτικές λύσεις σχετικά με τη 
βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας 
αγοράς, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
υποστήριξη του κοινού και η πολιτική 
δέσμευση και να προωθηθεί η 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 151
Georges Bach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επιδοκιμάζει την αναγνώριση της 
σημασίας της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, δεδομένου ότι αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της απασχόλησης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ και διαθέτουν σημαντικό δυναμικό για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
και της ανισότητας μεταξύ των φύλων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση απόλυτη προτεραιότητα
των εθνικών σχεδίων ανάπτυξής τους·

39. επιδοκιμάζει την αναγνώριση της 
σημασίας της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση, δεδομένου ότι αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της απασχόλησης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ και διαθέτουν σημαντικό δυναμικό για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
και της ανισότητας μεταξύ των φύλων· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση απόλυτη προτεραιότητα 
των εθνικών σχεδίων ανάπτυξής τους· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν
εύκολη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά ταμεία 
που έχουν δημιουργηθεί για αυτόν τον 
σκοπό· 

Or. en
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Τροπολογία 152
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
στηρίξει ένθερμα την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2014-2020, καθώς υπάρχει προφανώς 
υψηλό δυναμικό δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και καινοτόμου 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. τονίζει την ανάγκη για πλήρη 
κινητοποίηση των μέσων και της 
οικονομικής ενίσχυσης της ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα διαρθρωτικά 
ταμεία για να ενισχυθεί η 
απασχολησιμότητα και να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η διαρθρωτική, η 
μακροχρόνια ανεργία και η ανεργία των 
νέων·

41. καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει 
πλήρως τα μέσα και την οικονομική 
ενίσχυση της ΕΕ για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική, η μακροχρόνια ανεργία και η 
ανεργία των νέων·

Or. en
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Τροπολογία 154
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο αποκλεισμού της 
συμμετοχής κρατών μελών στη 
συγχρηματοδότηση των ταμείων ή 
προγραμμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του 
Τομέα 1 «αειφόρος ανάπτυξη» του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου από 
τον υπολογισμό του διαρθρωτικού 
ελλείμματος, όπως ορίζεται στη δεύτερη 
δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41β. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να 
εξετάσει ενδελεχώς και να υπογραμμίσει 
τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη 
διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, 
παρέχοντας τεκμηριωμένα και 
συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα 
αποτελέσματα ενεργοποίησης, 
καταλυτικής δράσης, συνέργειας και 
συμπληρωματικότητάς του επί του 
συνόλου των δημοσίων δαπανών σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι η χρηματοδότηση 
σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει 
εξοικονομήσεις για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών και 
ότι αυτό πρέπει να επισημανθεί· θεωρεί 
ότι, σε σχέση με την τόνωση της 
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ανάπτυξης και την προώθηση της 
δημιουργίας απασχόλησης, καθώς και με 
την επιτυχή μείωση των 
μακροοικονομικών ανισοτήτων σε 
ολόκληρη την Ένωση, ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ έχει να διαδραματίσει ζωτικό 
ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 156
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης, 
με αποτελεσματικά μέτρα, των 
διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απασχόληση και όσον αφορά τους 
μισθούς που βιώνουν οι νέες, ακόμη και 
όταν έχουν υψηλότερα ακαδημαϊκά 
προσόντα από τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 157
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. είναι καίριας σημασίας η παροχή 
βοήθειας στους νέους ώστε να αποκτούν 
αποτελεσματικότερα δεξιότητες, κάτι που 
απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία και 
επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών, των 
κυβερνήσεων και των εκπαιδευτικών 
οργανισμών·
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Or. en

Τροπολογία 158
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την πρόθεσή της να 
υποβάλει δέσμη μέτρων για την 
απασχόληση των νέων· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν, 
σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, μια «Εγγύηση για τη Νεολαία», 
η οποία θα έχει ως στόχο να εξασφαλίζει 
σε κάθε νέο στην ΕΕ μια θέση εργασίας, 
μαθητείας, επιμόρφωσης ή συνδυασμό 
εργασίας και κατάρτισης μετά από περίοδο 
ανεργίας που δεν θα υπερβαίνει τους 4 
μήνες· υπενθυμίζει ότι τούτο μπορεί να 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες τεχνική βοήθεια ώστε να 
αξιοποιήσουν με ορθό τρόπο το ΕΚΤ με 
σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων 
«Εγγύησης για τη Νεολαία»·

43. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την πρόθεσή της να 
υποβάλει δέσμη μέτρων για την 
απασχόληση των νέων· καλεί τα κράτη
μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν, 
σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, μια «Εγγύηση για τη Νεολαία», 
η οποία θα έχει ως στόχο να εξασφαλίζει 
σε κάθε νέο στην ΕΕ μια θέση εργασίας, 
μαθητείας, επιμόρφωσης ή συνδυασμό 
εργασίας και κατάρτισης μετά από περίοδο 
ανεργίας που δεν θα υπερβαίνει τους 4 
μήνες· υπενθυμίζει ότι τούτο μπορεί να 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες τεχνική βοήθεια ώστε να 
αξιοποιήσουν με ορθό τρόπο το ΕΚΤ με 
σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων 
«Εγγύησης για τη Νεολαία»· καλεί τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν την 
«Εγγύηση για τη Νεολαία» εφαρμόζοντας 
συγκεκριμένα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 159
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. θεωρεί ότι η ενωσιακή 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
«Εγγύησης για τη Νεολαία» πρέπει να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο και ότι ιδίως 
το ΕΚΤ πρέπει να δομηθεί έτσι ώστε να 
παρέχει τη δυνατότητα εγγύησης της 
χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 25% 
των ταμείων συνοχής· πιστεύει, ωστόσο, 
ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ ενωσιακής χρηματοδότησης και 
χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 160
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43β. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για τη θέσπιση, μέσω της 
Επιτροπής Απασχόλησης, πολύπλευρης 
εποπτείας της εφαρμογής των 
προγραμμάτων «Εγγύησης για τη 
Νεολαία» και ζητεί τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. en

Τροπολογία 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43γ. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
«Εγγύησης για τη Νεολαία», που αποτελεί 
πλέον μέρος της ετήσιας επισκόπησης 
της ανάπτυξης, στις ειδικές συστάσεις 
ανά χώρα· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει εμπράκτως τη στήριξή της στα 
κράτη μέλη που εφαρμόζουν ένα τέτοιου 
είδους πρόγραμμα «Εγγύησης για τη 
Νεολαία», παραδείγματος χάρη μέσω της 
ενθάρρυνσης της διάδοσης πληροφοριών 
σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ που 
προάγουν την κινητικότητα των νέων στα 
εν λόγω κράτη μέλη, κυρίως στους τομείς 
της εκπαίδευσης (Erasmus - Erasmus 
Mundus), της επαγγελματικής 
κατάρτισης (Leonardo) και της 
επαγγελματικής κινητικότητας (EURES)·

Or. en

Τροπολογία 162
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43δ. προτείνει η «Εγγύηση για τη 
Νεολαία», που αρχικά προβλεπόταν για 
τους νέους ηλικίας έως 25 ετών, να 
επεκταθεί και στους νέους απόφοιτους 
ηλικίας έως 30 ετών και να καταστεί μια 
πραγματικά πανευρωπαϊκή εγγύηση· 
τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη συμμετοχής 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον 
συντονισμό και στην εφαρμογή της 
εγγύησης· 

Or. en
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Τροπολογία 163
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43ε. αναγνωρίζει ότι οι νέοι δεν είναι μια 
ομοιογενής ομάδα και έρχονται 
αντιμέτωποι με διαφορετικά κοινωνικά 
περιβάλλοντα, ως εκ τούτου, το επίπεδο 
ετοιμότητας για την υιοθέτηση μιας 
εγγύησης για τη νεολαία διαφέρει μεταξύ 
των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, 
όλοι οι νέοι θα πρέπει να λαμβάνουν 
πρωτίστως μια εξατομικευμένη 
αξιολόγηση των αναγκών τους, καθώς 
και προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 164
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43στ. επισημαίνει ότι τα προγράμματα 
«Εγγύησης για τη Νεολαία» πρέπει να 
συνοδεύονται από ένα ποιοτικό πλαίσιο 
για να διασφαλίζεται ότι η προσφερόμενη 
εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και οι 
θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν 
κατάλληλες συνθήκες αμοιβής και 
εργασίας, καθώς και πρότυπα υγείας και 
ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 165
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43ζ. τονίζει ότι οι εθνικοί τομεακοί 
εταίροι, σε στενή συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει 
να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων «Εγγύησης 
για τη Νεολαία»· 

Or. en

Τροπολογία 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. τονίζει ότι τον Ιανουάριο του 2012 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε μια 
πιλοτική δράση για την παροχή βοήθειας 
στα οκτώ κράτη μέλη όπου 
παρατηρούνται τα υψηλότερα επίπεδα 
ανεργίας των νέων για την ανακατανομή 
μέρους των χορηγήσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ ώστε να 
αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τον Μάιο του 2012 η Επιτροπή ελάττωσε 
σημαντικά τις εκτιμήσεις σχετικά με τους 
διαθέσιμους πόρους προς ανακατανομή 
από 82 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
29,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περιορίζοντας 
το πεδίο εφαρμογής των πιλοτικών 
δράσεων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
για το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό μέρος 
των πόρων αυτών έχει ανακατευθυνθεί 
μέχρι στιγμής για να βοηθηθούν οι νέοι να 
βρουν εργασία·
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Or. en

Τροπολογία 167
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επικροτεί την πρόταση για μεγαλύτερη 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου για μέτρα που αφορούν την 
απασχόληση των νέων κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020· ζητεί να 
επικεντρωθεί η χρήση των πόρων του
ΕΚΤ, που προορίζονται για μέτρα σχετικά 
με τη νεολαία, ειδικά στην παροχή 
ευκαιριών μαθητείας/πρακτικής άσκησης 
και στην επιχειρηματικότητα· επικροτεί 
την επαναδιάθεση των μη 
καταβληθέντων κονδυλίων των 
διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 
χρηματοδότησης 2007-2013 για την 
καταπολέμηση του υψηλού ποσοστού 
ανεργίας των νέων και την προώθηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

45. επικροτεί την πρόταση για μεγαλύτερη 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου για μέτρα που αφορούν την 
απασχόληση των νέων κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 168
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Συμβούλιο της ΕΕ να δεσμευτούν να 
βρουν επαρκείς ενωσιακούς πόρους 
πέραν της ανακατανομής των 
υφιστάμενων διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη με 
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ποσοστά ανεργίας των νέων υψηλότερα 
του μέσου όρου της ΕΕ να εφαρμόσουν 
αποφασιστικά μέτρα πολιτικής για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 169
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν τη συνεργασία και τις 
συνέργειες μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και των επιχειρήσεων με 
σκοπό την πρόβλεψη των αναγκών όσον 
αφορά τις δεξιότητες και την 
προσαρμογή των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, ούτως 
ώστε να παρασχεθούν στο εργατικό 
δυναμικό οι απαραίτητες δεξιότητες και 
να διευκολυνθεί η μετάβαση από την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
εργασία·

47. θεωρεί ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης 
ή/και κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζουν 
θέσεις μαθητείας για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος σπουδών των 
φοιτητών τους, ως μέσο απόκτησης 
εμπειρίας στον τομέα που έχουν επιλέξει, 
με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης 
και τη σύνδεση με την πρακτική άσκηση·

Or. en

Τροπολογία 170
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν τη συνεργασία και τις 
συνέργειες μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης 

47. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν τη συνεργασία και τις 
συνέργειες μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης-
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και κατάρτισης και των επιχειρήσεων με 
σκοπό την πρόβλεψη των αναγκών όσον 
αφορά τις δεξιότητες και την 
προσαρμογή των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε 
να παρασχεθούν στο εργατικό δυναμικό 
οι απαραίτητες δεξιότητες και να 
διευκολυνθεί η μετάβαση από την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
εργασία·

κατάρτισης και των επιχειρήσεων χωρίς να 
περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 171
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν τη συνεργασία και τις 
συνέργειες μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και των επιχειρήσεων με 
σκοπό την πρόβλεψη των αναγκών όσον 
αφορά τις δεξιότητες και την προσαρμογή 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, ούτως ώστε να παρασχεθούν στο 
εργατικό δυναμικό οι απαραίτητες 
δεξιότητες και να διευκολυνθεί η 
μετάβαση από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην εργασία·

47. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προαγάγουν τη συνεργασία και τις 
συνέργειες μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης-
κατάρτισης και των επιχειρήσεων με 
σκοπό την πρόβλεψη των αναγκών όσον 
αφορά τις δεξιότητες και την προσαρμογή 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, ούτως ώστε να παρασχεθούν στο 
εργατικό δυναμικό οι απαραίτητες 
δεξιότητες, ανάλογα με τα μεταβαλλόμενα 
εργασιακά περιβάλλοντα και τις 
επιμέρους ανάγκες του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού, και να διευκολυνθεί 
η μετάβαση από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 172
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Περισσότερο ευπροσάρμοστες, δυναμικές 
και χωρίς αποκλεισμούς αγορές και 
καλύτερης ποιότητας απασχόληση

Περισσότερο ευπροσάρμοστες, δυναμικές 
και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας
και καλύτερης ποιότητας απασχόληση

Or. en

Τροπολογία 173
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 
πρέπει να εισαγάγουν εσωτερική ευελιξία 
για τη διατήρηση της απασχόλησης σε 
περιόδους οικονομικών αναταραχών και να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας, την ασφάλεια των 
επαγγελματικών μετακινήσεων, την 
ύπαρξη προγραμμάτων για επιδόματα 
ανεργίας τα οποία θα στηρίζονται σε 
αυστηρές προϋποθέσεις ενεργοποίησης
που θα διατηρούν τα κίνητρα για εργασία 
διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές 
εισόδημα, συμβατικών ρυθμίσεων για την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού της 
αγοράς εργασίας, να προβλέπουν την 
οικονομική αναδιάρθρωση και να 
εγγυώνται την πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση·

53. εκτιμά ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 
πρέπει να εισαγάγουν εσωτερική ευελιξία 
για τη διατήρηση της απασχόλησης σε 
περιόδους οικονομικών αναταραχών και να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας, την ασφάλεια των 
επαγγελματικών μετακινήσεων, την 
ύπαρξη προγραμμάτων για επιδόματα 
ανεργίας τα οποία θα συνδέονται με 
πολιτικές επανένταξης που θα διατηρούν 
τα κίνητρα για εργασία διασφαλίζοντας 
παράλληλα επαρκές εισόδημα, 
συμβατικών ρυθμίσεων για την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού της 
αγοράς εργασίας, να προβλέπουν την 
οικονομική αναδιάρθρωση και να 
εγγυώνται την πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 174
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 
πρέπει να εισαγάγουν εσωτερική ευελιξία 
για τη διατήρηση της απασχόλησης σε 
περιόδους οικονομικών αναταραχών και 
να διασφαλίζουν την ποιότητα των 
θέσεων εργασίας, την ασφάλεια των 
επαγγελματικών μετακινήσεων, την 
ύπαρξη προγραμμάτων για επιδόματα 
ανεργίας τα οποία θα στηρίζονται σε 
αυστηρές προϋποθέσεις ενεργοποίησης 
που θα διατηρούν τα κίνητρα για εργασία 
διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές 
εισόδημα, συμβατικών ρυθμίσεων για την 
καταπολέμηση του κατακερματισμού της 
αγοράς εργασίας, να προβλέπουν την 
οικονομική αναδιάρθρωση και να 
εγγυώνται την πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση·

53. εκτιμά ότι πρέπει να εισαχθούν
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας για τη δημιουργία μιας χωρίς 
αποκλεισμούς αγοράς εργασίας, οι οποίες 
θα προάγουν την ποιότητα της εργασίας, 
θα βελτιώσουν το μορφωτικό επίπεδο και 
θα επεκτείνουν τα προγράμματα 
κατάρτισης και ανακύκλωσης, 
βελτιώνοντας την ισότητα των φύλων και 
την ένταξη γυναικών, μεταναστών, νέων 
και μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, 
καθώς και άλλων μειονεκτουσών ομάδων 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 175
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53α. επισημαίνει ότι η αύξηση της 
άτυπης απασχόλησης λόγω της αύξησης 
της ευελιξίας αποκλείει ολοένα και 
περισσότερους εργαζομένους από τα 
κοινωνικά επιδόματα, καθώς η 
επιλεξιμότητα για τη λήψη επιδομάτων 
εξαρτάται από το καθεστώς 
απασχόλησης του εργαζόμενου, ενώ με 
αυτόν τον τρόπο η ευελιξία διακυβεύει 
επίσης την οικονομική βιωσιμότητα των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·
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Or. en

Τροπολογία 176
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία 
και να στηρίξουν και να αναπτύξουν 
συνθήκες που θα ευνοούν περισσότερο 
ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, ιδίως 
για τους ηλικιωμένους και τους νεαρούς 
εργαζομένους, καθώς και να προωθήσουν 
την κινητικότητα των εργαζομένων μέσω 
προγραμμάτων ενίσχυσης της 
κινητικότητας·

55. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν
την εργατική νομοθεσία όπου χρειάζεται 
και να στηρίξουν και να αναπτύξουν 
συνθήκες που θα προσφέρουν περισσότερο 
ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης καθώς 
και επαρκές επίπεδο κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως για τους ηλικιωμένους 
και τους νεαρούς εργαζομένους, καθώς και 
να προωθήσουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων 
ενίσχυσης της κινητικότητας· 

Or. en

Τροπολογία 177
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία 
και να στηρίξουν και να αναπτύξουν 
συνθήκες που θα ευνοούν περισσότερο 
ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, ιδίως 
για τους ηλικιωμένους και τους νεαρούς 
εργαζομένους, καθώς και να προωθήσουν 
την κινητικότητα των εργαζομένων μέσω 
προγραμμάτων ενίσχυσης της 
κινητικότητας·

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία, 
ιδίως για τους ηλικιωμένους και τους 
νεαρούς εργαζομένους, καθώς και να 
προωθήσουν την εθελοντική κινητικότητα 
των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων 
ενίσχυσης της κινητικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία 
και να στηρίξουν και να αναπτύξουν 
συνθήκες που θα ευνοούν περισσότερο 
ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, ιδίως 
για τους ηλικιωμένους και τους νεαρούς 
εργαζομένους, καθώς και να προωθήσουν 
την κινητικότητα των εργαζομένων μέσω 
προγραμμάτων ενίσχυσης της 
κινητικότητας·

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία 
με στόχο την προώθηση σταθερών 
σχέσεων απασχόλησης και να στηρίξουν 
και να αναπτύξουν συνθήκες που θα 
ευνοούν περισσότερο ευέλικτες ρυθμίσεις 
απασχόλησης, ιδίως για τους ηλικιωμένους 
και τους νεαρούς εργαζομένους, καθώς και 
να προωθήσουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων 
ενίσχυσης της κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 179
Stephen Hughes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία 
και να στηρίξουν και να αναπτύξουν 
συνθήκες που θα ευνοούν περισσότερο 
ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, ιδίως 
για τους ηλικιωμένους και τους νεαρούς 
εργαζομένους, καθώς και να προωθήσουν 
την κινητικότητα των εργαζομένων μέσω 
προγραμμάτων ενίσχυσης της 
κινητικότητας·

55. καλεί τα κράτη μέλη να 
απλουστεύσουν την εργατική νομοθεσία 
με στόχο την προώθηση σταθερών 
σχέσεων απασχόλησης και να στηρίξουν 
και να αναπτύξουν συνθήκες που θα 
ευνοούν περισσότερο ευέλικτες ρυθμίσεις 
απασχόλησης, ιδίως για τους ηλικιωμένους 
και τους νεαρούς εργαζομένους, καθώς και 
να προωθήσουν την κινητικότητα των 
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων 
ενίσχυσης της κινητικότητας· 

Or. en
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Τροπολογία 180
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το χαμηλό επίπεδο 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
ομάδων μειονεκτούντων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες (π.χ. Ρομά) και 
των ατόμων με αναπηρίες·

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τη χαμηλή συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας των ομάδων 
μειονεκτούντων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες (π.χ. Ρομά) και 
των ατόμων με αναπηρίες και να 
εφαρμόζουν μισθούς αξιοπρεπούς 
διαβίωσης σε κάθε περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 181
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν το χαμηλό επίπεδο 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
ομάδων μειονεκτούντων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες (π.χ. Ρομά) και 
των ατόμων με αναπηρίες·

56. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξετάσουν τη χαμηλή συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας 55-
65 ετών, των ομάδων μειονεκτούντων 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες (π.χ. 
Ρομά) και των ατόμων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 182
Inês Cristina Zuber



PE502.062v01-00 104/109 AM\922362EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την εμβέλεια και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας, που θα 
αλληλοστηρίζονται από τα κατάλληλα 
κίνητρα, όπως προγράμματα μετάβασης 
από την κοινωνική πρόνοια στην εργασία, 
και από επαρκή συστήματα επιδομάτων, 
ώστε να διατηρείται η απασχολησιμότητα, 
να στηρίζεται η επιστροφή των ατόμων 
στην εργασία και να διαφυλάσσονται οι 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

57. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν, σε 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την εμβέλεια και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας, που θα 
αλληλοστηρίζονται από τα κατάλληλα 
κίνητρα και από επαρκή συστήματα 
επιδομάτων, ώστε να διατηρείται η 
απασχολησιμότητα, να στηρίζεται η 
επιστροφή των ατόμων στην εργασία και 
να διαφυλάσσονται οι αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 183
Milan Cabrnoch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης με σκοπό τη 
διασφάλιση θέσεων εργασίας, την 
προώθηση της εσωτερικής και εξωτερικής 
κινητικότητας και την ελαχιστοποίηση 
των πιθανών αρνητικών συνεπειών των 
διαδικασιών αναδιάρθρωσης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις ισχύουσες οδηγίες της
ΕΕ, όπως η οδηγία για τις ομαδικές 
απολύσεις, η οδηγία για τη μεταβίβαση 
επιχειρήσεων και η οδηγία-πλαίσιο για την 
ενημέρωση και τη διαβούλευση, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας· εκτιμά ότι οι πόροι της 
ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν 

58. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών 
συνεπειών τους, την προώθηση της 
εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με 
αποτελεσματικό τρόπο τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις ισχύουσες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η οδηγία για 
τις ομαδικές απολύσεις, η οδηγία για τη 
μεταβίβαση επιχειρήσεων και η οδηγία-
πλαίσιο για την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της επικουρικότητας· εκτιμά ότι οι 
πόροι της ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην αποσόβηση, την 
ελαχιστοποίηση ή την άμβλυνση 
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σημαντικό ρόλο στην αποσόβηση, την 
ελαχιστοποίηση ή την άμβλυνση 
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων των
διαδικασιών αναδιάρθρωσης·

ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων ή
διαδικασιών αναδιάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 184
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της 
κινητικότητας στο εσωτερικό και μεταξύ 
των αγορών εργασίας και να εξαλείψουν
τα νομικά και διοικητικά εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της ΕΕ με σκοπό την 
εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας· καλεί τα 
κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρήση του 
EURES προκειμένου να ενισχυθεί η 
αντιστοίχηση μεταξύ θέσεων εργασίας και 
αναζητούντων εργασία σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

60. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της 
κινητικότητας στο εσωτερικό και μεταξύ 
των αγορών εργασίας, με σκοπό την 
εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας,
εξαλείφοντας τα νομικά και διοικητικά 
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, όπως 
οι μεταβατικοί περιορισμοί της αγοράς 
εργασίας για τους εργαζομένους από τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά και 
βελτιώνοντας τα δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης και τις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων, αξιοποιώντας το 
δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία· καλεί τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τη χρήση του EURES 
προκειμένου να ενισχυθεί η αντιστοίχηση 
μεταξύ θέσεων εργασίας και 
αναζητούντων εργασία σε διασυνοριακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 185
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εφιστά την προσοχή στην αύξηση της 
φτώχειας και της ανεργίας σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
νέες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης αυτής, ιδίως όσον αφορά τη 
φτώχεια των εργαζομένων, τη φτώχεια των 
ατόμων με ελάχιστη ή και καμία σχέση με 
την αγορά εργασίας και τη φτώχεια των 
ηλικιωμένων·

61. υπενθυμίζει την αύξηση της φτώχειας 
και της ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αναλάβουν νέες 
δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης αυτής, ιδίως όσον αφορά τη 
φτώχεια των εργαζομένων, τη φτώχεια των 
ατόμων με ελάχιστη ή και καμία σχέση με 
την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμα ανέργων μεγαλύτερης 
ηλικίας, και τη φτώχεια των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 186
Marije Cornelissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι θα αντιστραφούν οι 
αρνητικές συνέπειες της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στην ισότητα των φύλων, την 
απασχόληση των γυναικών και τη 
φτώχεια με την υιοθέτηση μιας 
προσέγγισης που συνεκτιμά τη διάσταση 
του φύλου στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, υποβάλλοντας 
ισχυρότερες ειδικές συστάσεις ανά φύλο 
στα κράτη μέλη και διαχωρίζοντας τους 
στόχους των τομέων της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020» και τους αντίστοιχους 
εθνικούς στόχους ανά φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 187
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη, για να 
εξέλθει ενδυναμωμένη από την 
οικονομική κρίση, να καταστεί 
περισσότερο ανταγωνιστική και με 
μικρότερες αποκλίσεις, να έχει 
υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και να 
διασφαλίσει μακροπρόθεσμα τα 
συστήματα πρόνοιας, πρέπει να 
προωθήσει ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες 
του εργατικού δυναμικού της, να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, να προωθήσει τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και την 
δημόσια και καθολική κοινωνική 
ασφάλιση·

Or. en

Τροπολογία 188
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

62. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και να 
διασφαλίσουν ότι εξακολουθούν να 
λειτουργούν ανασταλτικά για τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό· 
επισημαίνει ταυτόχρονα ότι το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο απαιτεί 
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εκσυγχρονισμό υπό την έννοια της 
«ενεργοποίησης καθεστώτων πρόνοιας», 
που επενδύουν στους ανθρώπους και 
παρέχουν μέσα και κίνητρα για τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας 
και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την 
πρόληψη των κοινωνικών στρεβλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 189
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγαση και 
πρόσβαση σε επαρκείς κοινωνικές 
υπηρεσίες για όλους, και δη για τις 
ομάδες ευπαθών και μειονεκτούντων 
ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 190
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να ενσωματώσουν 
περισσότερο την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των εργασιακών, κοινωνικών 
και εκπαιδευτικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο 2013·

Or. en
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Τροπολογία 191
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73a. ζητεί την υποχρεωτική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση 
της επάρκειας και της 
αποτελεσματικότητας των κοινωνικών 
πολιτικών·

Or. en


