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Τροπολογία 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Recital A (new)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η 
Ένωση «εργάζεται για την αειφόρο 
ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την 
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη 
σταθερότητα των τιμών, την άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση 
και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό 
επίπεδο προστασίας»·

Or. es

Τροπολογία 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Recital B (new)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί 
διακυβέρνησης που εισάγονται με τη 
δέσμη δύο μέτρων και τη δέσμη έξι 
μέτρων δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν
ισορροπία μεταξύ του κοινωνικού πυλώνα 
της ΟΝΕ (άρθρο 248 ΣΛΕΕ) και του 
οικονομικού πυλώνα (άρθρο 121 ΣΛΕΕ), 
πράγμα που σημαίνει ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η κοινωνική 
διάσταση της οικονομικής 
διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα της 
Ένωσης, όπως ορίζει το άρθρο 9 ΣΛΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Recital C (new)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά 
του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών, το Κοινοβούλιο 
δήλωσε ότι «οιαδήποτε νέα ή 
αναβαθμισμένη οργάνωση και διεργασία 
λήψης αποφάσεων εντός του Συμβουλίου 
και/ή της Επιτροπής πρέπει να 
συνοδεύεται και με αναβαθμισμένη 
δημοκρατική νομιμοποίηση και 
αρμόζουσα λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο»·

Or. es

Τροπολογία 4
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους που καθορίζονται από 
την στρατηγική Ευρώπη 2020·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 5
Guillaume Balas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης το 
οποίο, εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020;

Or. fr

Τροπολογία 6
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με 
τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά ζητεί 
καλύτερο συντονισμό των πολιτικών,
ούτως ώστε η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση 
να ενσωματώνει καλύτερα τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και, 
κατ' αυτόν τον τρόπο να προωθείται 
ουσιαστικά η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 7
Jérôme Lavrilleux



PE546.881v01-00 6/77 AM\1048145EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
καθιστά πλήρως συνεπή τη συμμετοχή 
του δημοσίου και διευκολύνει μια έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται από την στρατηγική Ευρώπη 
2020·

Or. fr

Τροπολογία 8
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
το ευρωπαϊκό πλαίσιο διακυβέρνησης, το 
οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη 
σημαντικών ανισορροπιών στην 
οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, δεν οδήγησε 
σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. pl
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Τροπολογία 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εκφράζει τη λύπη του γιατί η ύπαρξη 
ενός ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης δεν εξασφάλισε έναν 
στενότερο συντονισμό των πολιτικών, με 
στόχο την αποτροπή σοβαρών 
ανισορροπιών, που ενδεχομένως θα 
ευνοούσε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020 οι οποίοι δεν 
έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί·

Or. it

Τροπολογία 10
Georgi Pirinski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών,
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης το οποίο αποσκοπεί στον
στενότερο συντονισμό των πολιτικών, με 
στόχο την αποτροπή σοβαρών 
ανισορροπιών, δεν αποδείχθηκε επαρκώς 
αποτελεσματικό για την προώθηση μιας 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με 
τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. en
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Τροπολογία 11
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. λαμβάνει γνώση της ύπαρξης ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης το οποίο, δρομολογώντας 
έναν στενότερο συντονισμό των πολιτικών, 
με στόχο την αποτροπή σοβαρών 
ανισορροπιών προτίθεται να ευνοήσει
τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020

Or. it

Τροπολογία 12
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους που καθορίζονται από 
την στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης δεν συνέβαλε στην 
προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και 
τονίζει ότι η ετήσια αύξηση του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ εκτιμάται κάτω του 1,5%· τονίζει 
ότι η ανάπτυξη υπήρξε συγκρατημένη ή 
στάσιμη κατά τα τελευταία έτη, οι στόχοι 
της ΕΕ 2020 για την απασχόληση και τη 
φτώχεια απέχουν κατά πολύ από την
επίτευξη και η ανισότητα και η φτώχεια 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
απαράδεκτα υψηλά επίπεδα· 1 a

__________________
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1 a  Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ 2014 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. υποστηρίζει την ύπαρξη ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης το οποίο, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα έναν στενότερο συντονισμό 
των πολιτικών, με στόχο την αποτροπή 
σοβαρών ανισορροπιών, θα πρέπει να 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. fr

Τροπολογία 14
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει την ανάπτυξη, εφόσον 
ενισχυθεί σύμφωνα με τους στόχους που 
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με τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

καθορίζονται από την στρατηγική Ευρώπη 
2020·

Or. es

Τροπολογία 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020· εκφράζει 
ικανοποίηση για το γεγονός ότι το πλαίσιο 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης 
έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη 
δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς το 
συνολικό χρέος της ΕΕ των 28 μειώθηκε 
από το 4,5 % του ΑΕγχΠ το 2011 στο 
εκτιμώμενο 3% του ΑΕγχΠ το 2014·

Or. en

Τροπολογία 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 

1. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι το πλαίσιο ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης εκλαμβάνεται ως εργαλείο 
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εξασφαλίζοντας έναν στενότερο
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

για τον συντονισμό οικονομικών και
κοινωνικών πολιτικών και επικεντρώνεται 
μόνο σε πολιτικές προσαρμογής· τονίζει 
ότι για την αποτροπή σοβαρών 
ανισορροπιών, πρέπει να διευκολύνει μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται από την στρατηγική Ευρώπη
2020·

Or. en

Τροπολογία 17
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών,
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους 
στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο
οικονομικής διακυβέρνησης μπορεί να έχει 
τις δυνατότητες να αποτρέπει σοβαρές 
ανισορροπίες και να διευκολύνει μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους που 
καθορίζονται από την στρατηγική Ευρώπη 
2020·

Or. en

Τροπολογία 18
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 

1. απορρίπτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο
οικονομικής διακυβέρνησης διότι 
παραβιάζει τα δημοκρατικά και 
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εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών, 
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους που καθορίζονται από 
την στρατηγική Ευρώπη 2020·

κυριαρχικά δικαιώματα των λαών και 
των κρατών μελών· προτείνει την 
ανάκληση του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και του Δημοσιονομικού 
Συμφώνου και την αντικατάστασή τους 
με ένα σύμφωνο για βιώσιμη ανάπτυξη
και κοινωνική πρόοδο·

Or. pt

Τροπολογία 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών, με στόχο την 
αποτροπή σοβαρών ανισορροπιών,
διευκολύνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με 
τους στόχους που καθορίζονται από την 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης το οποίο, 
εξασφαλίζοντας έναν στενότερο 
συντονισμό των πολιτικών των κρατών 
μελών, με στόχο την αποτροπή σοβαρών 
ανισορροπιών, μπορεί να επιφέρει μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη 
δημοκρατική νομιμότητα και τον έλεγχο 
του συστήματος γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
των στόχων για την απασχόληση και των 
κοινωνικών στόχων της Ευρώπης 2020 
και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 20
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. ζητεί να αποκτήσει η οικονομική και 
νομισματική ένωση κοινωνικότερο 
χαρακτήρα για να βελτιωθεί η οικονομική 
διακυβέρνηση, να μειωθεί η ανεργία, η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός,
να εξαλειφθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και 
να αποφευχθεί ο «ανταγωνισμός προς τα 
κάτω» όσον αφορά τα κοινωνικά 
πρότυπα· ζητεί, επιπλέον, μια δέσμη 
μέτρων για την κοινωνική πρόοδο με 
κοινούς δεσμευτικούς στόχους για την 
ανεργία, την εκπαίδευση, την έρευνα και 
την ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 21
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής 
δεν αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η 
δέσμη έξι μέτρων απέτυχε και καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση 
της δέσμη έξι μέτρων· καλεί την 
Επιτροπή να ανταποκριθεί στη δέσμευση 
του Προέδρου Γιούνκερ για κοινωνική 
βαθμολόγηση τριπλού Α, εστιάζοντας το 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης εκ 
νέου στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ
2020, θέτοντας σε ισότιμη βάση τους 
στόχους για την οικονομία, την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
καταργώντας τις πολιτικές του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης που υπήρξαν 
αντιπαραγωγικές ως προς την επίτευξη 
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των στόχων 2020·

Or. en

Τροπολογία 22
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ 
αποτελεί απαραίτητο καθοδηγητικό 
εργαλείο για τον εντοπισμό, την πρόληψη 
και τη διόρθωση προβληματικών 
οικονομικών τάσεων, όπως τα 
υπερβολικά κυβερνητικά ελλείμματα ή τα 
επίπεδα δημόσιου χρέους, οι οποίες 
αποδείχθηκαν κατά τη δημοσιονομική 
κρίση ότι προκαλούν μεγάλη πτώση της 
ανάπτυξης και τεράστια ανεργία και ότι 
θέτουν σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και το ευρωπαϊκό έργο·

Or. en

Τροπολογία 23
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
το υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης δεν λαμβάνει δεόντως 
υπόψη ζητήματα απασχόλησης και 
κοινωνικά ζητήματα, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται δυσκολότερη η επίτευξη των 
εμβληματικών στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·
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Or. en

Τροπολογία 24
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το 
υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης παραμένει επικεντρωμένο 
αποκλειστικά στην οικονομική ανάπτυξη, 
χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη για μια 
βιώσιμη προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς 
και με βάση τα δικαιώματα· τονίζει ότι 
τα οφέλη της ανάπτυξης πρέπει να 
κατανέμονται σε όλη την κοινωνία, ούτως 
ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει βιώσιμο 
χαρακτήρα και να μην περιλαμβάνει 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 25
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπογραμμίζει ότι καταρχήν οι χώρες 
της ευρωζώνης που έλαβαν στήριξη από 
τους εταίρους για να χρηματοδοτήσουν 
τις οικονομίες τους πρέπει να τηρούν 
τους σχετικούς κανόνες, τα προγράμματα 
και τις συμφωνίες· τονίζει ότι αυτό 
αποτελεί θέμα σεβασμού προς τους 
φορολογούμενους πολίτες των χωρών-
εταίρων σε αντάλλαγμα για τις μεγάλες 
προσπάθειες αλληλεγγύης·
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Or. en

Τροπολογία 26
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. συμφωνεί με τη δήλωση της 
Επιτρόπου Thyssen ότι οι χώρες που 
παρέχουν θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας και καλύτερη κοινωνική 
προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο είναι ανθεκτικότερες στις 
οικονομικές κρίσεις· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει αυτή την τοποθέτηση στο 
πλαίσιο όλων των πολιτικών του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 27
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη 
αποτελεί θεμελιώδη αξία στην οποία 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει 
ευχαριστίες στους λαούς και τους 
φορολογούμενους της Ευρώπης για την 
επίδειξη μεγάλης αλληλεγγύης στους 
λαούς που επηρεάστηκαν από τη 
δημοσιονομική κρίση·

Or. en
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Τροπολογία 28
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. τονίζει ότι τα κράτη μέλη που 
επέβαλαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
κατόπιν διαπραγμάτευσης μέσω του 
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφεραν να 
ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα στη 
διεθνή αγορά, να δημιουργήσουν 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να 
οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 29
Thomas Mann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ε. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το 
γεγονός ότι η επιβράδυνση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ή η 
παράλειψη τμημάτων αυτών οδηγεί σε 
διαρροή κεφαλαίων, κατάρρευση των 
χρηματιστηρίων, μεγάλες μειώσεις της 
ανάπτυξης και υψηλά ποσοστά ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Guillaume Balas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του 
ισχύοντος πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να καταλήξει 
στην αναθεώρηση των κειμένων σχετικά 
με την οικονομική διακυβέρνηση·

Or. fr

Τροπολογία 31
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

Or. fr
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Τροπολογία 32
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την εφαρμογή των κανόνων 
της διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη 
μέλη όσο και από την Επιτροπή· θεωρεί 
ότι η εν λόγω εξέταση θα παράσχει τη 
βάση για κριτική ανάλυση των κανόνων 
λειτουργίας του πλαισίου·

Or. pl

Τροπολογία 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
και τις δέουσες διορθώσεις σχετικά με τα 
μέσα εμβάθυνσης του πλαισίου αυτού·

Or. it
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Τροπολογία 34
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση του εν λόγω πλαισίου· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη, στην εξέταση 
αυτή, τις ελλείψεις του πλαισίου, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την επίτευξη των 
εμβληματικών στόχων της Ευρώπης 
2020· προτείνει επίσης η εν λόγω εξέταση 
να αποτελέσει την ευκαιρία για μία 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέσα 
εμβάθυνσης και θεμελιώδους βελτίωσης
του πλαισίου αυτού, ιδίως σε σχέση με 
την ανάληψη ευθύνης στη διαδικασία του 
εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, αλλά και τη σκοπιμότητά 
τους,τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από 
την Επιτροπή· προτείνει επίσης η εν λόγω 
εξέταση να αποτελέσει την ευκαιρία για 
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σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

μία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα 
μέσα εμβάθυνσης του πλαισίου αυτού·

Or. fr

Τροπολογία 36
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους 
το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να 
καταστεί αποτελεσματικότερο·

Or. hu

Τροπολογία 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
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όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού· συνιστά η εξέταση να 
δώσει επίσης έμφαση σε μέτρα που θα 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του 
ιδιωτικού τομέα στην οικονομία, καθώς η 
εμπιστοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για 
ιδιωτικές επενδύσεις, που με τη σειρά 
τους αποτελούν προϋπόθεση για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· υπενθυμίζει 
ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι του 
άρθρου 9 ΣΛΕΕ, η οικονομική πολιτική 
δεν μπορεί να εξετάζεται χωριστά από 
την κοινωνική πολιτική, και 
υπογραμμίζει, επομένως, την επείγουσα 
ανάγκη για βελτίωση της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής διακυβέρνησης κατά τρόπο 
συγκρίσιμο με την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

Or. en
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Τροπολογία 39
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα βελτίωσης του 
πλαισίου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη 
όσο και από την Επιτροπή· προτείνει 
επίσης η εν λόγω εξέταση να αποτελέσει 
την ευκαιρία για μία ανταλλαγή απόψεων 
σχετικά με τα μέσα εμβάθυνσης του 
πλαισίου αυτού·

2. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να προχωρήσει σε μία πρώτη 
εξέταση της αποτελεσματικότητας του εν 
λόγω πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογήσει την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων, τόσο 
από τα κράτη μέλη όσο και από την 
Επιτροπή· θεωρεί ότι αυτή εξέταση
αποτελεί ευκαιρία για ενδελεχή και χωρίς 
αποκλεισμούς εκ νέου αξιολόγηση των 
συνολικών προτεραιοτήτων και της 
καταλληλότητας των μέσων οικονομικής 
διακυβέρνησης, με στόχο την επίτευξη 
πραγματικής δημοσιονομικής ένωσης για 
την ορθή διαχείριση του ενιαίου 
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νομίσματος·

Or. en

Τροπολογία 41
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. διαπιστώνει ότι αν και είναι νωρίς 
για συμπεράσματα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
οινομικής διακυβέρνησης φέρει το στίγμα 
της ανεπάρκειάς του δεδομένου ότι 
βασίζεται σε μια μεγάλων διαστάσεων 
πολιτική και νομισματική κρίση·

Or. fr

Τροπολογία 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. θεωρεί ότι στο βαθμό που 
αναγνωρίζεται σήμερα από την Επιτροπή 
η ανάγκη ενός σχεδίου μαζικών 
επενδύσεων, τούτο συνιστά σημαντική 
μεταβολή του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης που αποθάρρυνε τις 
επενδύσεις αυτές κατά τα τελευταία έτη·

Or. fr

Τροπολογία 43
Sergio Gutiérrez Prieto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. πιστεύει, επομένως, ότι η εξέταση 
αυτή αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη 
ενός νέου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου 
με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
κεκτημένου· τονίζει τη σημασία ενός 
καλύτερου συντονιστικού συστήματος για 
το σύνολο της ευρωζώνης·

Or. en

Τροπολογία 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 
αυτόματης σταθεροποίησης για την 
αντιμετώπιση των ασύμμετρων 
οικονομικών κραδασμών, όπως ένα 
ενιαίο σύστημα επιδομάτων ανεργίας 
στην ΟΝΕ, με στόχο τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής, τη στήριξη της 
εσωτερικής ζήτησης και την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας του ενιαίου 
νομίσματος· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να εκπονήσει 
Πράσινη Βίβλο σχετικά με τους 
αυτόματους σταθεροποιητές στην 
ευρωζώνη·

Or. en
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Τροπολογία 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. επιμένει σχετικά στην εγκαθίδρυση 
ενός ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη 
των δημοσίων επενδύσεων· εκφράζει 
ιδιαίτερα την επιθυμία να καταστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις ουδέτερες στο 
πλαίσιο του υπολογισμού του χρέους των 
κρατών μελών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη τις επιπτώσεις των λογιστικών 
κανόνων SEC2010 στην επενδυτική 
ικανότητα ορισμένων δημοσίων αρχών· 
ζητεί επομένως από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα να λάβει τις ανάλογες 
αποφάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 46
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με 
την κοινωνική πρόοδο·

Διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 47
Guillaume Balas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με 
την κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση της 
δημοκρατικής νομιμότητας και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
πλαισίου χρήσιμου για το συντονισμό των 
οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών 
των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 48
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την κριτική ανάλυση του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, ιδίως όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητά του για την 
πρόληψη μια κρίσεως· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να επικεντρώσει τη δράση της, 
όχι μόνο στη δημοσιονομική αρμοδιότητα, 
αλλά επίσης στις επενδύσεις και στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να συνδυαστεί η οικονομία 
της αγοράς με τα κοινωνικά ζητήματα·

Or. pl
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Τροπολογία 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με 
την κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, παροτρύνοντάς την να 
καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την 
εξάλειψη της απόλυτης φτώχεις που 
μαστίζει πολλά κράτη της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 50
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως
δυνητικού μέσου για την εξισορρόπηση 
της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και 
την μακροοικονομική ισορροπία με 
κοινωνική συνοχή σε όλη την Ένωση, 
καθώς και για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ 2020· με βάση τα ανωτέρω, καλεί 
την Επιτροπή να επεκτείνει την πρότασή 
της πέρα από την απλουστευτική
δημοσιονομική αρμοδιότητα και να 
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προσανατολιστεί σε πολιτικές κοινωνικών 
επενδύσεων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, για να διασφαλίσει ότι η
κοινωνική οικονομία της αγοράς στοχεύει 
περισσότερο στην κοινωνική πρόοδο, 
καθώς και στη δικαιότερη διανομή του 
πλούτου, τη συνοχή και την ισότητα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την αναθεώρησητου 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως μέσου 
αποτελεσματικής πρόληψης μια κρίσεως· 
στο πλαίσιο του στόχου αυτού, χαιρετίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι τελευταίες θα συνδέουντην οικονομία 
της αγοράς με την κοινωνική πρόοδο·

Or. fr

Τροπολογία 52
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την
αύξηση της αποτελεσματικότητας του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως μέσου 
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κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

αποτελεσματικής πρόληψης μια κρίσεως·
στο πλαίσιο του στόχου αυτού, χαιρετίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

Or. hu

Τροπολογία 53
Λάμπρος Φουντούληςs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου προσπάθειας πρόληψης μιας
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις στοχευμένες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να συνδυαστεί η οικονομία 
της αγοράς με την κοινωνική πρόοδο·

Or. el

Τροπολογία 54
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
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μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική συνοχή·

Or. es

Τροπολογία 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως, δημιουργίας θέσεων εργασίας 
μετά από κρίσεις και σύγκλισης της 
ανάπτυξης εντός της ΕΕ· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να επικεντρώσει τη δράση της, 
όχι μόνο στη δημοσιονομική αρμοδιότητα, 
αλλά επίσης στις επενδύσεις και στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να συνδυαστεί η οικονομία 
της αγοράς και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας με την κοινωνική πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως, καθώς και για την προώθηση 
μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης· στο πλαίσιο 
του στόχου αυτού, χαιρετίζει την πρόταση 
της Επιτροπής να επικεντρώσει τη δράση 
της, όχι μόνο στη δημοσιονομική 
αρμοδιότητα, αλλά επίσης στις επενδύσεις 
και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να συνδυαστεί η κοινωνική
οικονομία της αγοράς με την κοινωνική
πρόοδο και συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 57
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια
κρίσεως και προώθησης της ανάπτυξης· 
στο πλαίσιο του στόχου αυτού, χαιρετίζει 
την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 58
Inês Cristina Zuber
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με 
την κοινωνική πρόοδο·

3. υποστηρίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο 
δεν θα πρέπει να ενισχυθεί και να 
εκβαθυνθεί και θεωρεί ότι εάν δεν 
καταργηθεί, η κρίση θα επιδεινωθεί·

Or. pt

Τροπολογία 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την 
κοινωνική πρόοδο·

3. ενθαρρύνει την ενίσχυση και την 
εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ως 
μέσου αποτελεσματικής πρόληψης μια 
κρίσεως· στο πλαίσιο του στόχου αυτού, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική αρμοδιότητα, αλλά επίσης 
στις επενδύσεις, μεταξύ άλλων στις 
κοινωνικές επενδύσεις, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να συνδυαστεί η οικονομία 
της αγοράς με την κοινωνική πρόοδο·

Or. en
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Τροπολογία 60
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι η ίδια η αρχή του 
εξαμήνου είναι ακατάλληλη για τον 
κοινωνικό τομέα εξαιτίας των 
αποσπασματικών, ανεπαρκών και 
αναποτελεσματικών δεικτών·

Or. fr

Τροπολογία 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που τέθκαν σε νέργεια 
από τα κράτη μέλη που περισσότερο 
επλήγησαν, δεν καρποφόρησαν· ζητεί 
επομένως να αναθεωρηθεί η τυφλή 
πολιτική λιτότητας που ακολουθείται 
στην Ευρώπη και να προωθηθούν στο 
πλαίσιο αυτό οι δημόσιες επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι μια ισορροπία μεταξύ της 
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πολιτικής για την απασχόληση και της 
οικονομικής πολιτικής σύμφωνα με τα 
άρθρα 121 και 148 ΣΛΕΕ είναι αναγκαία 
για τη θετική εξέλιξη της ΕΕ· ζητεί την 
προσθήκη κοινωνικού πρωτοκόλλου στις 
Συνθήκες για την προστασία θεμελιωδών 
κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων, ούτως ώστε να τεθούν σε 
ισότιμη βάση τα κοινωνικά δικαιώματα 
και οι οικονομικές ελευθερίες·

Or. en

Τροπολογία 63
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί μεγαλύτερη οικονομική και 
κοινωνική συνοχή μέσω της ενίσχυσης 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 
του ταμείου Συνοχής, για τη διατήρηση 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με 
δικαιώματα, μέσω της στήριξης μέτρων 
για την καταπολέμηση της ανεργίας και 
της φτώχειας·

Or. pt

Τροπολογία 64
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
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του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο
τόσο την ανάπτυξη όσο και την
απασχόληση, ·για να δημιουργηθούν 
ποιοτικές θέσεις εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 65
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν κοινωνικοοικονομικές 
πολιτικές που θα αποσκοπούν στο να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα στην 
Ευρώπη, αλλά επίσης να ενισχύσουν με 
βιώσιμο τρόπο την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. pl

Τροπολογία 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
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Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, να 
εξαλειφθεί η ενδημική ανεργία, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 67
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4. τονίζει ότι οι αρμοδιότητες θα πρέπει 
να κατανέμονται με πιο ισόρροπο τρόπο 
και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία
μεταξύ των οργάνων του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του ECOFIN και, ως εκ τούτου, προτείνει 
να οργανωθούν κοινές συνεδριάσεις 
μεταξύ του EPSCO και του ECOFIN,
προκειμένου να προωθηθούν 
συντονισμένες κοινωνικοοικονομικές 
πολιτικές που θα αποσκοπούν στη μείωση 
των ανισοτήτων, της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για 
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στην 
Ευρώπη και να ενισχυθούν με βιώσιμο 
τρόπο η βιώσιμη ανάπτυξη και η ποιοτική 
απασχόληση, με στόχο την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία 68
Λάμπρος Φουντούλης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την υγιή
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση 
ειδικότερα των νέων·

Or. el

Τροπολογία 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4. υπενθυμίζει τη σημασία των κοινών 
συνεδριάσεων μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την ποιοτική
απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 70
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να οργανωθούν κοινές 
συνεδριάσεις μεταξύ του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και 
του Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4. πιστεύει σθεναρά ότι πρέπει να 
οργανωθούν κοινές συνεδριάσεις μεταξύ 
του Συμβουλίου Απασχόλησης, 
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και 
Καταναλωτών (EPSCO) και του 
Συμβουλίου Ecofin, προκειμένου να 
προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα 
αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης να ενισχύσουν με βιώσιμο τρόπο 
την ανάπτυξη και την ποιοτική
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 71
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να
προβεί σε αξιολόγηση της εμβέλειας και 
της αποδοτικότητάς του·

5. υπογραμμίζει ότι ο πίνακας κοινωνικών 
δεικτών που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
όσον αφορά τον μηχανισμό επαγρύπνησης
αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για 
τον εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο του 
κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων που 
αποσκοπούν να διορθώσουν τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες· καλεί την 
Επιτροπή να καταστήσει τον πίνακα 
δεικτών δεσμευτικό για τα κράτη μέλη 
και να προσθέσει περαιτέρω δείκτες σε 
σχέση, για παράδειγμα, με την ποιότητα 
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των θέσεων εργασίας, την κατανομή του 
πλούτου, την μακροχρόνια ανεργία και 
την ανεργία των νέων, την ισότητα των 
φύλων και την παιδική φτώχεια·

Or. de

Τροπολογία 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε αξιολόγηση της εμβέλειας και 
της αποδοτικότητάς του·

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες προκειμένου να αποφευχθεί 
η χρησιμοποίηση μέσων και η εφαρμογή 
μέτρων που δεν λαμβάνουν υπόψη την 
κοινωνική κατάσταση και τις διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της 
εμβέλειας και της αποδοτικότητάς του·

Or. it

Τροπολογία 73
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 

5. υπογραμμίζει ότι η ένταξη του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών στην έκθεση όσον 
αφορά τον μηχανισμό επαγρύπνησης
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τον 
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πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε αξιολόγηση της εμβέλειας και 
της αποδοτικότητάς του·

εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο του 
κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων που 
αποσκοπούν να διορθώσουν τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες· τονίζει 
ότι αυτό δεν είχε μέχρι στιγμής πολιτικό 
αντίκτυπο και, για τον λόγο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
προβούν σε ένα ακόμη βήμα και να 
εξισώσουν όλους τους κοινωνικούς 
δείκτες, μεταξύ άλλων για τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, με τους 
μακροοικονομικούς δείκτες· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση και 
βελτίωση της εμβέλειας και της 
αποδοτικότητάς του πίνακα, καθώς και να 
διασφαλίσει ότι τα ευρήματα του πίνακα 
δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών 
δεικτών λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
κατά την ανάπτυξη ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων και κατά την αξιολόγηση της 
εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα 
σύστημα το οποίο θα ενεργοποιεί 
προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες 
όταν οι δείκτες του πίνακα 
αποτελεσμάτων φτάσουν σε μια ορισμένη 
τιμή·

Or. en

Τροπολογία 74
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να 

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να 
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προβεί σε αξιολόγηση της εμβέλειας και 
της αποδοτικότητάς του·

προβεί σε αξιολόγηση της εμβέλειας και 
της αποδοτικότητάς του και να εξετάσει 
τον βαθμό στον οποίο οι υφιστάμενοι 
δείκτες και οι έρευνες που εκπονεί η
Eurostat είναι αποτελεσματικές και 
λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα ειδικά 
χαρακτηριστικά των κρατών μελών, τις 
κοινωνικές τους ιδιαιτερότητες και τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτύχει σε 
σχέση με τις δικές τους θεμελιώδεις αξίες
(διερευνώντας ταυτόχρονα το ποσοστό 
ανάκαμψης, τη βάση ανάκαμψης και 
ανάπτυξης και τη βιωσιμότητά τους)·

Or. hu

Τροπολογία 75
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να
προβεί σε αξιολόγηση της εμβέλειας και 
της αποδοτικότητάς του·

5. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα 
κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται 
στην έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό 
επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε 
πρώιμο στάδιο του κοινωνικού αντίκτυπου 
των μέτρων που αποσκοπούν να 
διορθώσουν τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να
διασφαλίσει ότι οι δείκτες αυτοί 
λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό σημασίας με 
τους οικονομικούς δείκτες στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 76
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι από τον πίνακα αυτό 
αποτελεσμάτων έχουν αφαιρεθεί βασικά 
στοιχεία όπως η προσφορά απασχόλησης 
σε ποσοτική, ποιοτική και γεωγραφική 
βάση και ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που χρεοκόπησαν·

Or. fr

Τροπολογία 77
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
το ταχύτερο δυνατόν επανεξέταση της 
διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και του μηχανισμού 
επαγρύπνησης στους κανονισμούς αριθ. 
1176/2011/EΕ και 1174/2011/EΕ, 
περιλαμβάνοντας: 

α) τροποποίηση των δεικτών και των 
ανωτάτων ορίων, ούτως ώστε, αντί για 
τον ανταγωνισμό με βάση το κόστος, να
περιλαμβάνουν μια ευρύτερη κατανόηση 
της ανταγωνιστικότητας που θα 
περιλαμβάνει την ποιότητα του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας, το κόστος 
κεφαλαίου, την αποδοτικότητα των 
πόρων και της ενέργειας και τις 
ανισότητες·

β) συμμετρία στη διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών όσον 
αφορά τους τρέχοντες λογαριασμούς και 
την παρόμοια αντιμετώπιση 
πλεονασμάτων και ελλειμμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί οι ειδικοί κανόνες για τη 
δεσμευτική εποπτεία της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας στην ευρωζώνη να 
περιλαμβάνουν δείκτες απασχόλησης, 
αναδιανομής και κοινωνικούς δείκτες, 
όπως δείκτες για τις ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, τη φτώχεια, την παιδική 
φτώχεια ή την πρόσβαση στη στέγαση, 
παράλληλα με τους μακροοικονομικούς 
δείκτες που διασφαλίζουν τη 
δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη 
βιωσιμότητα του κοινωνικού μοντέλου·

Or. es

Τροπολογία 79
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. τονίζει ότι η υπερβολική ανισότητα 
θα πρέπει να ενεργοποιεί το σύστημα του 
μηχανισμού επαγρύπνησης, καθώς 
αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες και 
απειλεί τη συνοχή και τις οικονομικές 
επιδόσεις· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση 
της ανισότητας, όπως βιώνεται στην ΕΕ 
και καταγράφεται από τη χώρα που 
υποβάλλει έκθεση στο ευρωπαϊκό 
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εξάμηνο, ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη 
δημοκρατία· επισημαίνει τις 
προειδοποιήσεις από το ΔΝΤ και τη ΔΟΕ 
σχετικά με το ενδεχόμενο 
αποσταθεροποίησης των κοινωνιών ως 
αποτέλεσμα περαιτέρω ενίσχυσης των 
ανισοτήτων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και 
την απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή 
να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μία ετήσια αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

6. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ετήσια 
αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

Or. pl

Τροπολογία 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την 

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την 
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απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία 
ετήσια αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

απασχόληση, προπάντων σε σχέση με το 
εισόδημα ιθαγένειας και το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μία ετήσια αξιολόγηση των 
προόδων που επετεύχθησαν κατά την 
ουσιαστική εφαρμογή των εν λόγω 
συστάσεων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε 
να αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

Or. it

Τροπολογία 82
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την
απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία 
ετήσια αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και την ποιοτική απασχόληση, καθώς και 
την κοινωνική συνοχή, και για να 
σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ετήσια 
αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 83
Maria Arena, Hugues Bayet
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και 
την απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή 
να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μία ετήσια αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

6. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ετήσια 
αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων και 
των αποτελεσμάτων που είχαν τόσο στο 
χρέος και το έλλειμμα,όσο και στους 
κοινωνικούς δείκτες, πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την
απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία 
ετήσια αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε 
εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα 
για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, την 
ποιοτική απασχόληση και την κοινωνική 
συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία 
ετήσια αξιολόγηση των προόδων που 
επετεύχθησαν κατά την ουσιαστική 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, 
πράγμα το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο ενός 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση για την 
ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 85
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει στην Επιτροπή ότι, 
παρότι οι μισθοί θεωρούνται σημαντικό 
στοιχείο στην επίλυση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών της 
ευρωζώνης, δεν συνιστούν απλώς 
εργαλείο οικονομικής προσαρμογής, αλλά 
πρωτίστως τα έσοδα που χρειάζονται οι 
εργαζόμενοι για να ζήσουν· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
συστάσεις όσον αφορά τους μισθούς δεν 
αυξάνουν τη φτώχεια στην εργασία ή τις 
μισθολογικές ανισότητες στο εσωτερικό 
των κρατών μελών, ούτε ζημιώνουν τις 
ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 86
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που δημιουργούν άνω του 80% 
των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και 
αποτελούν φορείς μιας βιώσιμης και 
περιεκτικής ανάπτυξης·
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Or. fr

Τροπολογία 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

7. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 88
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων δεν προβλέπει τη δέσμευση 
πόρων για τις ΜΜΕ ή τη στόχευση σε 
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αυτές, αλλά αφήνει τα καθήκοντα αυτά 
αποκλειστικά στην ομάδα καθοδήγησης· 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων να σεβαστεί 
τις ισχύουσες επενδυτικές αρχές της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 89
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να ορίσει κριτήρια που θα 
επιτρέπουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ σε 
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων, καθώς οι ΜΜΕ
αποτελούν τις κύριες πηγές απασχόλησης 
στην Ευρώπη· τονίζει ότι εάν καθοριστούν 
το ταχύτερο δυνατόν κριτήρια 
επιλεξιμότητας έργων και απαιτήσεις 
συμμετοχής, θα μπορούν να γίνουν 
προετοιμασίες και καλύτερα 
συντονισμένες δράσεις, μεταξύ άλλων εκ 
μέρους των ΜΜΕ·

Or. pl

Τροπολογία 90
Lampros Fountoulis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη, παράλληλα 
όμως να υπάρχει επίβλεψη και μέριμνα 
για την σωστή διαχείριση των 
χρηματοδοτήσεων·

Or. el

Τροπολογία 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης στην Ευρώπη·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, να διευκολύνει την 
πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις που 
προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων, σε σχέση με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, υπέρ των 
ΜΜΕ, που αποτελούν τις κύριες πηγές 
απασχόλησης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας όσον 
αφορά την αποδοχή του ευρωπαϊκού 
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης από 
το κοινό, και ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη στην οικονομία και να 
βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τη 
μείωση της γραφειοκρατίας και την 
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πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 92
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. εκφράζει τη λύπη του για την όλως 
αντιφατική στάση της Ένωσης που 
επιβάλλει την ελευθέρωση των 
υπηρεσιών, πλλαπλασιάζοντας όμως τους 
δεσμευτικούς κανόνες που γονατίζουν τις 
ΜΜΕ αντί να τις προστατεύουν·

Or. fr

Τροπολογία 93
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. πιστεύει ότι το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία του κατάλληλου 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως στους νέους· εκφράζει ανησυχία για 
το γεγονός ότι, στην πορεία της κρίσης, οι 
ΜΜΕ έχουν υποστεί μείωση του μεριδίου 
απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 94
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
ανεξάντλητο κοίτασμα απασχόλησης, οι 
οικνομικές όμως δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζουν οι οποίες συνδέονται με 
την παρούσα συγκυρία, συντελούν στην 
άνοδο της ανεργίας·

Or. fr

Τροπολογία 95
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. επισημαίνει ότι η μετατόπιση της 
φορολογίας από την εργασία μπορεί να 
συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και 
την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 96
Guillaume Balas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 

διαγράφεται
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τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους 
εργασίας καθώς και των συστημάτων 
τους κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο 
του στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να 
προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 97
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· 
υπενθυμίζει ότι η βέλτιστη ολοκλήρωση 
των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας 
παραμένει ένας μεσοπρόθεσμος στόχος 
για την προώθηση της κοινωνικής
προόδου σε ένα ισορροπημένο και
ανταγωνιστικό περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 98
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· τονίζει, επιπλέον, 
ότι ο εκσυγχρονισμός δεν πρέπει απλώς 
να αφορά την υποβάθμιση των προτύπων 
προστασίας των εργασιακών 
δικαιωμάτων και τη μείωση της 
κοινωνικής ασφάλειας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη
να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. pl

Τροπολογία 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη, προκειμένου 
να υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας, όπως το 
εισόδημα ιθαγένειας και το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα, στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Or. it
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Τροπολογία 100
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας
καθώς και των συστημάτων τους
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
δημοσιονομικών πολιτικών, να μειωθεί η 
φτώχεια και να ενισχυθεί η δίκαιη 
κινητικότητα, να συντονίσουν καλύτερα
τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση των 
αγορών εργασίας και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, και παράλληλα 
να διασφαλίσουν ότι οι διαρθρωτικές 
αλλαγές που εφαρμόζονται στους τομείς 
αυτούς δεν υπονομεύουν τα εργασιακά 
πρότυπα και δεν μειώνουν την πρόσβαση 
στην επαρκή κοινωνική προστασία, η 
οποία αποτελεί καθολικό δικαίωμα και 
προϋπόθεση για τη δημιουργία κοινωνιών 
με μεγαλύτερη ισότητα· με βάση τα 
ανωτέρω, καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και να προαγάγουν 
περαιτέρω την αμοιβαία μάθηση, μεταξύ 
άλλων σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 

8. . καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
πολιτικές να εξαρτήσουν την επιδίωξη 
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τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

του εκσυγχρονισμού των αγορών τους 
εργασίας καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας από τη διατήρηση 
της ποιότητας της απασχόλησης και της 
κοινωνικής προστασίας που αποτελούν 
φορείς κοινωνικής συνοχής, 
ανταγωνιστικότητας και αντίστασης στις 
οικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις· 
στο πλαίσιο του στόχου αυτού, τα 
ενθαρρύνει να προβούν σε ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 102
Lampros Fountoulis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας τους
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
επενδύοντας στους ανθρώπους και 
αναδεικνύοντας την Ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη·

Or. el

Τροπολογία 103
Enrique Calvet Chambon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό 
των αγορών τους εργασίας καθώς και των 
συστημάτων τους κοινωνικής προστασίας· 
στο πλαίσιο του στόχου αυτού, τα 
ενθαρρύνει να προβούν σε ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. es

Τροπολογία 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν 
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας, 
των εκπαιδευτικών τους συστημάτων,
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας μέσω 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
περιλαμβάνουν καλύτερη αντιστοιχία 
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας· στο 
πλαίσιο του στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει 
να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 105
Sergio Gutiérrez Prieto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας
καθώς και των συστημάτων τους 
κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να προβούν
σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
δημοσιονομικών πολιτικών και να 
ενισχυθεί η δίκαιη κινητικότητα στην 
ενιαία αγορά εργασίας, να συντονίσουν 
καλύτερα τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους εργασίας 
και των συστημάτων τους κοινωνικής
προστασίας, και παράλληλα να 
διασφαλίσουν ότι οι διαρθρωτικές 
αλλαγές που εφαρμόζονται στους τομείς 
αυτούς δεν υπονομεύουν τα εργασιακά 
πρότυπα και δεν μειώνουν την πρόσβαση 
στην επαρκή κοινωνική προστασία, η 
οποία αποτελεί καθολικό δικαίωμα και 
προϋπόθεση για τη δημιουργία 
κοινωνικών με μεγαλύτερη ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 106
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον 
αποτελεσματικές και στοχευμένες 
δημοσιονομικές πολιτικές, να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών τους 
εργασίας καθώς και των συστημάτων 
τους κοινωνικής προστασίας· στο πλαίσιο 
του στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει να 
προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

8. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν
προτεραιότητα στα κοινωνικά θέματα,
προωθώντας θέσεις εργασίας με 
δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές και 
διευρύνοντας την κοινωνική προστασία 
ώστε να παρέχει καθολική κάλυψη· στο 
πλαίσιο του στόχου αυτού, τα ενθαρρύνει 
να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·
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Or. pt

Τροπολογία 107
Georgi Pirinski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. εφιστά την προσοχή στις προτάσεις 
για την εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής 
των κρατών μελών στην εφαρμογή του 
σχεδίου Juncker μέσω της ανάπτυξης 
ενός ευρωπαϊκού πλαισίου το οποίο θα 
εξαιρεί τις δαπάνες για την εκπαίδευση, 
την έρευνα και ανάπτυξη και την 
επαγγελματική κατάρτιση από τους 
εθνικούς στόχους μείωσης των 
ελλειμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 108
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. εκφράζει τη λύπη του επουδενί 
παρέχει στον εαυτό της μέσα 
εκσυγχρονισμού δεδομένου ότι οι 
συστάσεις της καταλήγουν στην πράξη σε 
μια πραγματική οπισθοχώρηση από 
κοινωνιολογικής πλευράς·

Or. fr

Τροπολογία 109
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
εξισορρόπηση των δημοσιονομικών 
πολιτικών, η Επιτροπή επέλεξε να 
περιθωριοποιήσει τη σημασία των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τα 
οποία αποτελούν βασικά μέσα για τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας και της 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. προτείνει την προσαρμογή των 
επιπέδων των μισθών στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του πλαισίου οικονομικής
διακυβέρνησης, στα ελάχιστα επίπεδα
που αποτέλεσαν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μέσω των συλλογικών 
συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 111
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει τις 
ρήτρες μισθολογικής προστασίας οι 
οποίες περιλαμβάνονται στη δέσμη δύο 
μέτρων και κατοχυρώνουν το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης και ανάληψης δράσης, 
σε όλα τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά μέσα 
οικονομικής ρύθμισης· καλεί τους 
κοινωνικούς εταίρους να ενισχύσουν τον 
μισθολογικό συντονισμό στην ευρωζώνη 
για να αποφεύγονται οι ανισορροπίες·

Or. en

Τροπολογία 112
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης 
να υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους·

9. συνιστά στα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την έκτακτη κατάσταση 
της ανεργίας των νέων θέτοντας σε 
ενέργεια την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων και 
χρησιμοποιώντας κατά τρόπο 
συνεργειακό, αποτελεσματικό και 
στοχευμένο όλους τους διαθέσιμους 
πόρους· ενθαρρύνει προκειμένου να 
στηριχθεί η απασχόληση των νέων, 
μεταξύ άλλων και την διασυνοριακή 
κινητικότητα, που μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, πρέπει 
πάντοτε να αποτελεί μια στοχευμένη και 
εναλλακτική επαγγελματική επιλογή σε 
σχέση με την εθνική που πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να διασφαλίζεται·

Or. it
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Τροπολογία 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης να 
υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους· 

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων, ευνοώντας την 
προσφορά και τη ζήτηση της εσωτερικής 
αγοράς· συνιστά επίσης να υποστηριχθεί η 
διασυνοριακή κινητικότητα, μέσω της 
ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης 
EURES, ως μέσο για την απασχόληση 
στους νέους;

Or. it

Τροπολογία 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης να 
υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιτρέψει 
στα κράτη μέλη λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης ανεργίας των 
νέων, να χρησιμοποιήσουν τους 
διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, μέσω 
επακριβώς και τακτικών κατευθυντηρίων 
γραμμών για την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων· συνιστά επίσης να υποστηριχθεί η 
διασυνοριακή κινητικότητα, μέσω της 
ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης 
EURES, ως μέσο για την απασχόληση 
στους νέους·;
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Or. fr

Τροπολογία 115
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης να 
υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, μέσω 
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και 
ιδίως στην εκπαίδευση, με ειδική εστίαση 
στην πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων, στις περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο από την ανεργία· συνιστά 
επίσης να υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων και μέσω της 
ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης 
EURES, ως μέσο για την απασχόληση 
στους νέους·

Or. pl

Τροπολογία 116
Lampros Fountoulis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης να 

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, 
δημιουργώντας κίνητρα για την ανάπτυξη 
θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη που τα 
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υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους·

ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά .

Or. el

Τροπολογία 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης να 
υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 
ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν 
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων, στην ενισχυμένη 
χρήση της επαγγελματικής κατάρτισης 
ως εργαλείου για μεγαλύτερες 
δυνατότητες απασχόλησης και καλύτερη 
αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων 
εργασίας· συνιστά επίσης να υποστηριχθεί 
η διασυνοριακή κινητικότητα, μέσω της 
ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης 
EURES, ως μέσο για την απασχόληση 
στους νέους·

Or. en

Τροπολογία 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης 

9. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους 
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ανεργίας των νέων, να χρησιμοποιήσουν
τους διαθέσιμους πόρους κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, χάριν 
στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων· συνιστά επίσης να 
υποστηριχθεί η διασυνοριακή 
κινητικότητα, μέσω της ανάπτυξης της 
διαδικτυακής πύλης EURES, ως μέσο για 
την απασχόληση στους νέους·

πόρους της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και στοχευμένο, για να 
αντιμετωπίσουν κατάλληλα τον επείγοντα 
χαρακτήρα της κατάστασης ανεργίας των 
νέων· με βάση τα ανωτέρω, θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να εξαιρούνται οι 
εισφορές συγχρηματοδότησης των 
κρατών μελών για μέτρα απασχόλησης 
των νέων, όπως οι Εγγυήσεις για τη 
νεολαία, από τον υπολογισμό των εθνικών 
ελλειμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω 
υποστήριξη της διασυνοριακής 
κινητικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της
ενίσχυσης της διαδικτυακής πύλης 
EURES, ως σημαντικού μέσου για την 
απασχόληση στους νέους·

Or. en

Τροπολογία 119
Joëlle Mélin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. επισημαίνει ότι η δικτυακή πύλη
EURES επουδενί αποτελεί έναν φορέα 
απασχόλησης αλλά απλώς υποκατάστατο 
της έλλειψης εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 120
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του 
πληθυσμού και τις μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, καλεί τα 
κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα 
στις δράσεις που στοχεύουν σε 
εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας· καλεί 
την Επιτροπή να ορίσει κριτήρια και να 
εντείνει τους ελέγχους της χρήσης της 
ενωσιακής χρηματοδότησης για 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, 
καθώς και να αναλάβει περισσότερη 
δράση όσον αφορά την απασχόληση των 
ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. pl

Τροπολογία 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 a. σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η 
μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· σημειώνει 
επίσης ότι η αύξηση αυτή ήταν ακόμη 
υψηλότερη στους ανειδίκευτους 
εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας 
αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της και 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 122
Emilian Pavel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 a. σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η 
μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί 
κατά τη διάρκεια της κρίσης· σημειώνει 
επίσης ότι η αύξηση αυτή ήταν ακόμη 
υψηλότερη στους ανειδίκευτους 
εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας 
αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της και 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξέχουσα 
σημασία στα αυξανόμενα επίπεδα 
ανισοτήτων στην Ευρώπη στο πλαίσιο 
του οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· 
πιστεύει ότι η αύξηση των προσπαθειών 
για τη δημιουργία περισσότερο ποιοτικών 
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί 
έναν από τους καλύτερους τρόπους για 
την αντιμετώπιση αυτών των 
αυξανόμενων ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 124
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξέχουσα 
σημασία στα αυξανόμενα επίπεδα 
ανισοτήτων στην Ευρώπη στο πλαίσιο 
του οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· 
πιστεύει ότι η αύξηση των προσπαθειών 
για τη δημιουργία περισσότερο ποιοτικών 
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί 
έναν από τους καλύτερους τρόπους για 
την αντιμετώπιση αυτών των 
αυξανόμενων ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 125
Guillaume Balas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
ο πλήρης και ολοκληρωτικός 
δημοκρατικός έλεγχος της διαδικασίας 
του εξαμήνου·

Or. fr

Τροπολογία 126
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

10. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων 
και των κοινωνικών εταίρων στον 
οικονομικό διάλογο μεταξύ των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
δημοκρατικός έλεγχος της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας.

Or. it

Τροπολογία 127
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος και να μειωθεί το 
αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
πολιτών της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 128
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο
δημοκρατικός έλεγχος.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων, της κοινωνίας των 
πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στον 
οικονομικό διάλογο μεταξύ των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός 
έλεγχος.

Or. fr

Τροπολογία 129
Zdzisław Krasnodębski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των 
κοινωνικών εταίρων στον οικονομικό 
διάλογο μεταξύ των κρατών μελών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου 
να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος.

10. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη 
δημοκρατικού ελέγχου στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο διακυβέρνησης· επιμένει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία· 

Or. pl

Τροπολογία 130
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

10. συνιστά την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο στον κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μεταξύ των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η 
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δημοκρατική λογοδοσία της οικονομικής 
διακυβέρνησης και να αυξηθεί η 
ποιότητα και η ανάληψη ευθύνης στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
τονίζει ότι η ουσιαστική και δομημένη 
διαβούλευση με τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών όχι μόνον θα 
ενίσχυε τη δημοκρατική νομιμότητα της 
διαδικασίας και την πιθανότητα να γίνουν 
αποδεκτές οι μεταρρυθμίσεις από τους 
πολίτες και να πετύχει η υλοποίησή τους, 
αλλά θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη 
βάση τεκμηρίωσης για την αξιολόγηση 
των μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 10. συνιστά την μεγαλύτερη συμμετοχή 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο σε όλο τον κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μεταξύ των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοκρατική λογοδοσία της οικονομικής 
διακυβέρνησης και να αυξηθεί η 
ποιότητα και η ανάληψη ευθύνης στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. συνιστά, την μεγαλύτερη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 
εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνάψουν διοργανική 
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
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για να διασφαλιστεί πλήρως ο ρόλος του 
Κοινοβουλίου σε ολόκληρη τη διαδικασία 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. ζητεί την αναθεώρηση των κανόνων 
για την οικονομική διακυβέρνηση, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οι 
εξής αλλαγές:

α) πριν τη δημοσιοποίηση της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διεξαγάγει διάλογο με 
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές της 
επισκόπησης·

β) μετά τη δημοσιοποίηση και πριν τη 
σχετική συζήτηση στη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου, θα πρέπει να διεξαχθούν 
τριμερείς διάλογοι ανάμεσα στα τρία 
θεσμικά όργανα, για να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με το οικονομικό 
πλαίσιο, το πλαίσιο για την απασχόληση 
και το πλαίσιο για τις κοινωνικές 
πολιτικές·

γ) μετά την έγκριση της έκθεσης για την 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και 
πριν τη σχετική συζήτηση στη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα πρέπει να 
διεξαχθούν τριμερείς διάλογοι ανάμεσα 
στα τρία θεσμικά όργανα, για να 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το 
οικονομικό πλαίσιο, το πλαίσιο για την 
απασχόληση και το πλαίσιο για τις 
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κοινωνικές πολιτικές·

Or. es

Τροπολογία 136
Emilian Pavel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να έχουν ενισχυμένο ρόλο στο 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·
πιστεύει, επίσης, ότι ο ενισχυμένος αυτός 
ρόλος θα ενισχύσει τη δημοκρατική 
νομιμότητα του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης και ταυτόχρονα θα 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 β. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνουν τουλάχιστον τα εθνικά τους 
κοινοβούλια πριν τον Ιανουάριο σχετικά 
με το περιεχόμενο των Εθνικών 
Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 
και των Συμφώνων Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (ΣΣΑ)· για τον λόγο αυτόν, 
παράλληλα με αυτά τα προγράμματα, θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται τα 
πρακτικά των αντίστοιχων συζητήσεων 
στα εθνικά κοινοβούλια· χωρίς την 
υποβολή των πρακτικών αυτών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να επιστρέφει τα 
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ΕΠΜ και ΣΣΑ και να τα θεωρεί ως μη 
υποβληθέντα, κινώντας τη δέουσα 
διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δέσμης δύο μέτρων και της δέσμης έξι 
μέτρων· συνιστά, σε κάθε περίπτωση, να 
εγκρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια τα ΕΠΜ 
και τα ΣΣΑ και όχι απλά να 
ενημερώνονται για αυτά·

Or. es

Τροπολογία 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 γ. ζητεί να καταστεί υποχρεωτικό για 
τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν στα 
ΕΠΜ και στα ΣΣΑ τους, ως παράρτημα, 
γνωμοδοτήσεις από τις 
αντιπροσωπευτικότερους κοινωνικούς 
φορείς και την κοινωνία των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 δ. ζητεί τη θεσμοθέτηση διαλόγου 
μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των κοινωνικών φορέων και της 
κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ανάμεσα στη δημοσίευση της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
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Μαρτίου, και πριν την έγκριση των 
ειδικών συστάσεων ανά χώρα από το 
Συμβούλιο·

Or. es

Τροπολογία 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 ε. ζητεί να συμπεριλάβει το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο την υποχρέωση για 
κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης, τα οποία θα αξιολογούν τις 
πολιτικές που σχεδιάζονται για να 
προαγάγουν τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την αγορά εργασίας, τις 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, τους επαρκείς 
μισθούς και την αναγκαία ευελιξία και 
ασφάλεια σύμφωνα με το εργασιακό 
δίκαιο·

Or. es


