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Τροπολογία 1
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2013 
και συγκεκριμένα για την έμφασή τους σε 
φιλόδοξα μέτρα για την επανεκκίνηση της 
ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και την δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της 
ΕΕ·

1. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΧΣ) για το 
2013 και συγκεκριμένα για την έμφασή 
τους σε μέτρα για την επανεκκίνηση της 
ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και την δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της 
ΕΕ· διαπιστώνει με ανησυχία ότι υπό τη 
συνεχή πίεση της οικονομικής, 
κοινωνικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και της κρίσης δημόσιου χρέους, οι ΕΧΣ 
στο σύνολό τους δεν είναι αρκετά 
φιλόδοξες· δεδομένου αυτού, επισημαίνει 
την έλλειψη συστάσεων για την 
αποκατάσταση του επιτακτικά αναγκαίου 
δανεισμού προς την πραγματική 
οικονομία και τις ΜΜΕ, την ενίσχυση του 
δεσμού μεταξύ των δημόσιων και των 
ιδιωτικών επενδυτικών ικανοτήτων, την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την 
εξέταση της κοινωνικής διάστασης της 
ΟΝΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την 
ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει το 
γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
διαθέτουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση 
στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και ο ρόλος τους ουσιαστικά 
παραβλέπεται στο πλαίσιο των ΕΣΧ, 
παρά το γεγονός ότι η συμβολή και η 
συμμετοχή τους είναι απαραίτητες για 
την ενίσχυση των δυνατοτήτων 
υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 3
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής διότι αποτελεί κύριο 
επενδυτικό εργαλείο που διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της 
κρίσης και τοποθετεί ενεργά την ΕΕ και τις 
περιφέρειές της στην οδό της βιώσιμης 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει επομένως τη 
σημασία εξασφάλισης επαρκών 
δημοσιονομικών διατάξεων στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδίως το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής διότι αποτελεί κύριο 
επενδυτικό εργαλείο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που διαδραματίζει βασικό ρόλο 
στην καταπολέμηση της κρίσης και 
τοποθετεί ενεργά την ΕΕ και τις 
περιφέρειές της στην οδό της βιώσιμης 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει επομένως τη 
σημασία εξασφάλισης επαρκών 
δημοσιονομικών διατάξεων και 
μακροοικονομικής προϋποθετότητας στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το 
ΠΔΠ για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία, επισημαίνοντας ιδίως το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
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βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 4
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής διότι αποτελεί κύριο 
επενδυτικό εργαλείο που διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της 
κρίσης και τοποθετεί ενεργά την ΕΕ και τις 
περιφέρειές της στην οδό της βιώσιμης 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει επομένως τη 
σημασία εξασφάλισης επαρκών 
δημοσιονομικών διατάξεων στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδίως το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής διότι αποτελεί κύριο 
επενδυτικό εργαλείο που διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της 
κρίσης καθώς μειώνει τις περιφερειακές 
ανισότητες και τοποθετεί ενεργά την ΕΕ 
και τις περιφέρειές της στην οδό της 
βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει 
επομένως τη σημασία εξασφάλισης 
επαρκών δημοσιονομικών διατάξεων στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το 
ΠΔΠ για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία, επισημαίνοντας ιδίως το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 5
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για
την σημαντική πτώση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
την σημαντική πτώση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται 
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στην παραγωγική οικονομία και 
συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι 
απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για την 
μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και
εργασίας, την υιοθέτηση συνετών 
μισθολογικών πολιτικών και την 
θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και 
για την μετατόπιση της παραγωγής προς 
δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη 
αξία· εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή 
του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να προληφθεί και να 
αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους 
προαναφερθέντες τομείς·

στην παραγωγική οικονομία και 
συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι 
απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για την 
μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και 
εργασίας, την υιοθέτηση συνετών 
μισθολογικών πολιτικών και την 
θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, την 
μετατόπιση προς μια πράσινη οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
προς δραστηριότητες με υψηλή 
προστιθέμενη αξία· εκφράζει την 
αταλάντευτη πεποίθησή του ότι τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι 
απολύτως απαραίτητα προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω καθώς και να 
προληφθεί και να αμβλυνθεί οποιοδήποτε 
έλλειμμα στους προαναφερθέντες τομείς·

Or. en

Τροπολογία 6
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
την σημαντική πτώση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται 
στην παραγωγική οικονομία και 
συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι 
απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για την 
μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και 
εργασίας, την υιοθέτηση συνετών 
μισθολογικών πολιτικών και την 
θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για 
την μετατόπιση της παραγωγής προς 
δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη 
αξία· εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή 
του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
την σημαντική πτώση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται 
στην παραγωγική οικονομία και 
συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι 
απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για την 
μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και 
εργασίας, την υιοθέτηση συνετών 
μισθολογικών πολιτικών και την 
θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για 
την μετατόπιση της παραγωγής προς 
δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη 
αξία· εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή 
του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
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ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να προληφθεί και να 
αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους 
προαναφερθέντες τομείς·

ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να προληφθεί και να 
αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους 
προαναφερθέντες τομείς και να 
προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις· 
παραπέμπει στις δυνατότητες που θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα κράτη 
μέλη για τη στήριξη των δημόσιων 
επενδύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία 
μέσω της παροχής μιας κάποιας 
ευελιξίας στις χρηματοπιστωτικές 
διαδικασίες των εν λόγω ταμείων, π.χ. 
μέσω της αύξησης των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης των κρατών που 
εντάσσονται σε πρόγραμμα προσαρμογής 
και λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια 
από την ΕΕ ή μέσω της παράτασης του 
κανόνα αποδέσμευσης κατά ένα έτος για 
όλα τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007 - 2013 (όπως θα 
ισχύει κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014 - 2020)·

Or. en

Τροπολογία 7
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
την σημαντική πτώση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται 
στην παραγωγική οικονομία και 
συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι 
απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για την 
μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και 
εργασίας, την υιοθέτηση συνετών 
μισθολογικών πολιτικών και την 
θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για 
την μετατόπιση της παραγωγής προς 

3. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
την σημαντική πτώση δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται 
στην παραγωγική οικονομία και 
συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι 
απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για την 
μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και 
εργασίας, την υιοθέτηση συνετών 
μισθολογικών πολιτικών και την 
θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου 
ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για 
την μετατόπιση της παραγωγής προς 
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δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη 
αξία· εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή 
του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να προληφθεί και να 
αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους 
προαναφερθέντες τομείς·

δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη 
αξία· φρονεί ότι μια βιώσιμη οικονομική 
πολιτική απαιτεί πολύ καλούς όρους ως 
προς τη σύσταση νέων επιχειρήσεων· 
εκφράζει την αταλάντευτη πεποίθησή του 
ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 
είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου 
να προληφθεί και να αμβλυνθεί 
οποιοδήποτε έλλειμμα στους 
προαναφερθέντες τομείς·

Or. de

Τροπολογία 8
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι, σε μια περίοδο 
έντονων δημοσιονομικών περιορισμών 
και μειωμένης δυνατότητας δανεισμού 
στον ιδιωτικό τομέα, τα διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία της ΕΕ 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μοχλό 
πίεσης για την τόνωση της οικονομίας, 
ιδίως μέσω της χρήσης καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων· πιστεύει ότι η 
αυξημένη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής μπορεί να προαγάγει 
τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα, να επιτύχει πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα με τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, να εγγυηθεί σημαντική 
χρηματοδοτική ροή για τις στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις και να αυξήσει 
το δυναμικό ανάπτυξης της ΕΕ· εν 
προκειμένω, επικροτεί τον σημαντικό 
ρόλο που θα διαδραματίσουν τα νέα 
καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
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μια σαφέστερη θέση στα χρηματοδοτικά 
μέσα και στο πλαίσιο των ΕΧΣ και να 
ενισχύσει την ευθυγράμμιση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων με τα προγράμματα 
της ΕΤΕπ, ιδίως στον τομέα των 
δανειακών εγγυήσεων για ΜΜΕ και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 9
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
συνεχιζόμενη μαζική αποβιομηχάνιση 
ορισμένων περιφερειών στην Ευρώπη 
που οδηγεί σε πολύ υψηλό βαθμό 
ανεργίας και σε πολυάριθμα δημογραφικά 
προβλήματα·

Or. ro

Τροπολογία 10
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
χρηματοδότηση της παραγωγικής 
οικονομίας, ιδίως των ΜΜΕ, δεν έχει 
αποκατασταθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, με 
τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να 
πλήττονται με τον χειρότερο τρόπο· 
επισημαίνει ότι οι ολοένα μεγαλύτερες 
διαφορές ως προς την πρόσβαση σε 
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πιστώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 
περαιτέρω εμβάθυνση των 
περιφερειακών ανισοτήτων· ως εκ 
τούτου, υπογραμμίζει τη σημασία της 
δυνατότητας των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
για σύνδεση των δημόσιων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων και για παροχή 
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 
για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να 
εγγυηθεί εγκαίρως και πριν από την 
έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020 νομική σαφήνεια και 
διαφάνεια ως προς τη χρήση των άμεσα 
διαθέσιμων καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 11
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. φρονεί ότι, αν και τα μέτρα 
χρηματοπιστωτικής προστασίας που 
εφάρμοσε η ΕΚΤ έχουν καθησυχάσει τις 
αγορές, το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας 
της ευρωζώνης εξακολουθεί να παραμένει 
ανεπίλυτο·

4. φρονεί ότι, αν και τα μέτρα 
χρηματοπιστωτικής προστασίας που 
εφάρμοσε η ΕΚΤ έχουν συμβάλει στη 
σταθερότητα της ευρωζώνης και έχουν 
καθησυχάσει τις αγορές, το πρόβλημα 
ανταγωνιστικότητας της ευρωζώνης 
εξακολουθεί να παραμένει ανεπίλυτο·

Or. en

Τροπολογία 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή 
περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής 
ευελιξίας, στη μείωση του 
κατακερματισμού και στην διευκόλυνση 
της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται 
περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας 
της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων 
- με ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 
επαγγελματικών προοπτικών των νέων και 
δη εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
εισόδου στην αγορά - αλλά και για την 
παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή 
και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η 
συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή 
περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής 
ευελιξίας, στη μείωση του 
κατακερματισμού και στην διευκόλυνση 
της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται 
περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας 
της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων 
- με ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 
επαγγελματικών προοπτικών των νέων και 
την προώθηση προγραμμάτων σύστασης 
νέων επιχειρήσεων για αυτούς και δη για 
εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
εισόδου στην αγορά - αλλά και για την 
παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή 
και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η 
συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας και, επομένως, να 
αποφευχθεί η επιδείνωση της έλλειψης 
κατηρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού·

Or. ro

Τροπολογία 13
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή 
περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής 
ευελιξίας, στη μείωση του 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή 
περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής 
ευελιξίας, στη μείωση του 
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κατακερματισμού και στην διευκόλυνση 
της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται 
περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας 
της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων 
- με ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 
επαγγελματικών προοπτικών των νέων και 
δη εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
εισόδου στην αγορά - αλλά και για την 
παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή 
και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η 
συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας·

κατακερματισμού και στην διευκόλυνση 
της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται 
περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας 
της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων· 
εν προκειμένω, και σε σύνδεση με τα 
ανησυχητικά αριθμητικά στοιχεία που 
αφορούν την ανεργία των νέων στην 
Ευρώπη, καλεί την Επιτροπή να δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 
επαγγελματικών προοπτικών των νέων και 
δη εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
εισόδου στην αγορά αλλά και για την 
παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή 
και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η 
συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή 
περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής 
ευελιξίας, στη μείωση του 
κατακερματισμού και στην διευκόλυνση 
της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται 
περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας 
της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων 
- με ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 
επαγγελματικών προοπτικών των νέων και 
δη εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή 
περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής 
ευελιξίας, στη μείωση του 
κατακερματισμού και στην διευκόλυνση 
της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται 
περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, 
ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας 
της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων 
- με ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των 
επαγγελματικών προοπτικών των νέων και 
δη εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
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εισόδου στην αγορά - αλλά και για την 
παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή 
και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η 
συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας·

εισόδου στην αγορά - αλλά και για την 
παροχή βοήθειας στην αναζήτηση 
εργασίας, καθώς επίσης και για την σαφή 
και διαφανή διασύνδεση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η 
συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας· διαπιστώνει ότι το διττό 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε μεγάλο 
βαθμό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας και διευκολύνει την 
είσοδο των νέων στον επαγγελματικό βίο·

Or. de

Τροπολογία 15
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα σε όλα τα διαθέσιμα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης 
που σχετίζεται με την ανεργία των νέων·

Or. en

Τροπολογία 16
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι, τώρα περισσότερο από 
ποτέ, είναι αναγκαίες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις σε περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης που θα 
εστιάζουν στο εργατικό δυναμικό νεαρής 
ηλικίας· τονίζει ότι οι εν λόγω 
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προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζουν 
ιδίως στην ευθυγράμμιση των 
στρατηγικών της ΕΕ για την απασχόληση 
με τις μελλοντικές απαιτήσεις από την 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. ro

Τροπολογία 17
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν τα 
προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με
σκοπό να ενθαρρύνουν την 
επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της 
δημιουργίας ειδικών ευκαιριών για τη 
σύσταση νέων επιχειρήσεων από αυτούς, 
σε συνδυασμό με αυξημένη πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 
επιχειρηματικού χαρακτήρα συμβουλές·

Or. ro

Τροπολογία 18
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί αναγκαία την επείγουσα λήψη 
μέτρων ούτως ώστε να καταστεί η ΕΕ 
περισσότερο ανταγωνιστική σε διεθνές 
επίπεδο και να δημιουργηθεί βιώσιμη 
ανάπτυξη στο εσωτερικό της· τονίζει ότι 
οι προσπάθειες πρέπει να εστιάζουν στη 
δημιουργία καινοτόμων καθεστώτων που 
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θα περιλαμβάνουν φθηνότερη και 
ευκολότερα προσβάσιμη πίστωση για τις 
ΜΜΕ και θα βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό κλίμα προωθώντας νέες 
πηγές απόκτησης κεφαλαίων, 
συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων, και 
διευκολύνοντας την πρόσβαση σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια·

Or. ro

Τροπολογία 19
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
μειώνεται ο αριθμός των κρατών μελών 
που υπάγονται στην διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος· παροτρύνει 
έντονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές 
ανάγκες με τους στόχους δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, για παράδειγμα εξαιρώντας τα 
συνολικά επίπεδα της εθνικής 
συγχρηματοδότησης των διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων από τους 
περιορισμούς που θέτει το ΣΣΑ·ή με 
αναφορά, ως προς τους υπολογισμούς που 
αφορούν το Σύμφωνο, στις καθαρές και όχι 
στις μεικτές ανάγκες του κράτους μέλους.

7. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
μειώνεται ο αριθμός των κρατών μελών 
που υπάγονται στην διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος και διότι τα 
κράτη μέλη προβαίνουν σε μείωση του 
χρέους τους και σε δημοσιονομική 
εξυγίανση· παροτρύνει έντονα την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές 
ανάγκες με τους στόχους δημοσιονομικής 
πειθαρχίας, για παράδειγμα εξαιρώντας τα 
συνολικά επίπεδα της εθνικής 
συγχρηματοδότησης των διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων από τους 
περιορισμούς που θέτει το ΣΣΑ·ή με 
αναφορά, ως προς τους υπολογισμούς που 
αφορούν το Σύμφωνο, στις καθαρές και όχι 
στις μεικτές ανάγκες του κράτους μέλους.

Or. de



PE516.682v01-00 16/16 AM\944060EL.doc

EL

Τροπολογία 20
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τάσσεται κατά των 
προτεινόμενων μακροοικονομικών 
προϋποθέσεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ σε σχέση 
με τα διαρθρωτικά και τα επενδυτικά 
ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι 
ενδέχεται, χωρίς καμία σχέση μεταξύ των 
πολιτικών επιδόσεων σε περιφερειακό 
επίπεδο και επίπεδο κράτους μέλους, να 
επιβάλει κυρώσεις στις περιφέρειες για 
ενδεχόμενη έλλειψη συμμόρφωσης αυτών 
προς τις διαδικασίες οικονομικής 
διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 21
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
την ΟΝΕ υποβάλλοντας νομοθετικές 
προτάσεις που συνδέονται με τον 
κοινωνικό πυλώνα· τονίζει ότι ένας 
πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων που 
θα αποτελεί δομικό στοιχείο του εν λόγω 
πυλώνα πρέπει να περιλαμβάνει και τα 
σχετικά περιφερειακά και τοπικά ειδικά 
χαρακτηριστικά.

Or. en


