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Έκθεση A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 

2014/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1 α. επισηµαίνει ότι τα νεοφιλελεύθερα 
µέτρα, τα λεγόµενα µέτρα λιτότητας, που 
έχουν ενισχυθεί, κυρίως στο πλαίσιο των 
λεγόµενων εθνικών προγραµµάτων 
µεταρρυθµίσεων, της οικονοµικής 
διακυβέρνησης και του ευρωπαϊκού 
εξαµήνου, συµβάλλουν στην εµβάθυνση 
της κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης 
σε διάφορες χώρες µε πιο εύθραυστες 
οικονοµίες, καθιστώντας ολοένα 
δυσκολότερη τη ζωή των οικογενειών της 
εργατικής τάξης και δη των γυναικών και 
των παιδιών, που είναι τα βασικά θύµατα 
της αύξησης της φτώχειας, της ανεργίας 
και της επισφαλούς και χαµηλά 
αµειβόµενης εργασίας· 
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Τροπολογία  2 
Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Τάκης 
Χατζηγεωργίου, Fabio De Masi, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Marina 
Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 
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Έκθεση A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 

2014/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 47 α (νέα) 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  47 α. υπογραµµίζει ότι τα µέτρα για την 
τόνωση της ασφάλειας µε τη σταδιακή 
κατάργηση της επισφαλούς εργασίας και 
των άτυπων συµβατικών ρυθµίσεων που 
αφορούν τέτοιου είδους ανασφαλείς 
µορφές απασχόλησης θα πρέπει να 
προωθηθούν µε ένταση από τα κράτη 
µέλη, µε σκοπό να περιοριστούν και να 
µειωθούν οι άτυπες µορφές 
απασχόλησης· τονίζει ότι κάθε 
παραβίαση θα πρέπει να τιµωρείται, και 
ότι, συνεπώς, τα κράτη µέλη πρέπει να 
θεσπίσουν έναν συνδυασµό από ασφαλείς 
και αξιόπιστες συµβάσεις απασχόλησης, 
ενεργές και άνευ αποκλεισµών εργασιακές 
πολιτικές, αποτελεσµατική διά βίου 
µάθηση και συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης υψηλής ποιότητας, ώστε να 
διασφαλισθεί η επαγγελµατική µετάβαση· 
τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από σαφή δικαιώµατα για τους ανέργους, 
που θα πρέπει να δικαιούνται κατάλληλα 
επιδόµατα και προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες τους µέτρα που θα τους βοηθούν 
να ευρίσκουν ποιοτική απασχόληση ή 
κατάρτιση και να αναβαθµίζουν τις 
δεξιότητες και τα προσόντα τους αν αυτό 
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είναι απαραίτητο· 
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Τροπολογία  3 
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Έκθεση A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: απασχόληση και 

κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 

2014/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 
Παράγραφος 67 α (νέα) 
 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

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

Or. en 

 

 


