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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

78. επιδοκιµάζει την έκκληση του 

Προέδρου της Επιτροπής προς τα κράτη 

µέλη για καθιέρωση ελάχιστου 

εισοδήµατος µε σκοπό τη µείωση της 

φτώχειας στην ΕΕ· ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει µια πρωτοβουλία 
µε σκοπό να προωθηθεί η καθιέρωση 
ελάχιστου εισοδήµατος στα κράτη µέλη· 
τονίζει ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος 
µέλος να ορίσει το επίπεδο ελάχιστου 
εισοδήµατος και ότι αυτό θα πρέπει να 
είναι ανάλογο µε την ειδική 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του 
κάθε κράτους µέλους· 

78. επιδοκιµάζει την έκκληση του 

Προέδρου της Επιτροπής προς τα κράτη 

µέλη για καθιέρωση ελάχιστου 

εισοδήµατος µε σκοπό τη µείωση της 

φτώχειας στην ΕΕ· ζητεί από τα κράτη 
µέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και σε επαρκή ενίσχυση 
του εισοδήµατος για τα πιο ευάλωτα µέλη 
της κοινωνίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για συστήµατα 
επαρκούς ελάχιστου εισοδήµατος σε 
επίπεδο ΕΕ, µε τα οποία θα επιτευχθεί 
µεγαλύτερη κοινωνική σύγκλιση µεταξύ 
των κρατών µελών και θα γίνουν βήµατα 
για την επίτευξη του στόχου περιορισµού 
της φτώχειας της στρατηγικής Ευρώπη 
2020· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 79 (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  79. τονίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο 
να εξασφαλιστεί καθολικό καθεστώς 
ελάχιστου µισθού σε επίπεδο ΕΕ και να 
υποβληθεί πρόταση για καθορισµό 
ελάχιστων προδιαγραφών και κανόνων 
όσον αφορά τον ελάχιστο µισθό σε 
επίπεδο ΕΕ·  καλεί την Επιτροπή να 
νοµιµοποιήσει µια ενωσιακή πολιτική για 
τον ελάχιστο µισθό που θα συνέβαλε, 
µέσω της ενίσχυσης των ελάχιστων 
µισθών, στη σταθεροποίηση των 
µισθολογικών εξελίξεων στην ΕΕ και θα 
απέτρεπε το αµοιβαίο µισθολογικό 
ντάµπινγκ· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

47. υπενθυµίζει ότι ο αξιοπρεπής µισθός 
είναι σηµαντικός όχι µόνο για την 
κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη 
διατήρηση µιας ισχυρής ανάκαµψης και 
µιας παραγωγικής οικονοµίας· ζητεί από 
την Επιτροπή να διερευνήσει τον 

αντίκτυπο της καθιέρωσης κατώτατων 

µισθών στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της 

µείωσης των µισθολογικών ανισοτήτων· 
ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει 

µια διάσκεψη για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

για τους κατώτατους µισθούς· 

47. υπενθυµίζει ότι οι ελάχιστοι µισθοί θα 
πρέπει να διαδραµατίσουν καθοριστικό 
ρόλο στην καταπολέµηση της φτώχειας, 
εξασφαλίζοντας ότι οι αποδοχές από την 
εργασία θα είναι επαρκείς για την 
αποφυγή της φτώχειας και κατά συνέπεια 
ότι η απασχόληση θα είναι πραγµατικά η 
καλύτερη ασπίδα προστασίας κατά της 
φτώχειας, τουλάχιστον από χρηµατική 
άποψη·  ζητεί από την Επιτροπή να 

διερευνήσει τον αντίκτυπο της καθιέρωσης 

κατώτατων µισθών στα κράτη µέλη στο 

πλαίσιο της µείωσης των µισθολογικών 

ανισοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να 

διοργανώσει µια διάσκεψη για ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους 

µισθούς· 
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Αιτιολογική σκέψη ΙΕ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
συστηµάτων επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, όπως ενός συστήµατος 
ιθαγένειας και ελάχιστου µισθού, εντείνει 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό· 
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Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

55. επικροτεί τη µείωση των ποσοστών 

ανεργίας των νέων αλλά επισηµαίνει ότι τα 

ποσοστά αυτά εξακολουθούν να είναι 

ανησυχητικά και να µην βασίζονται κατ’ 

ανάγκη στην καθαρή δηµιουργία θέσεων 

εργασίας· τονίζει ότι η εργασιακή 
ανασφάλεια και η υποαπασχόληση έχουν 

επίσης αυξηθεί και ότι 43% των νέων 

εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες, µε 

αναγκαστικές συµβάσεις µερικής 

απασχόλησης ή ως 

ψευδοαυτοαπασχολούµενοι· 

55. επικροτεί τη µείωση των ποσοστών 

ανεργίας των νέων σε ορισµένα κράτη 
µέλη, αλλά επισηµαίνει ότι τα ποσοστά 
αυτά εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά 

και να µην βασίζονται κατ’ ανάγκη στην 

καθαρή δηµιουργία θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι η εργασιακή ανασφάλεια και η 

υποαπασχόληση έχουν επίσης αυξηθεί και 

ότι 43% των νέων εργάζονται υπό 

επισφαλείς συνθήκες, µε αναγκαστικές 

συµβάσεις µερικής απασχόλησης ή ως 

ψευδοαυτοαπασχολούµενοι· 

Or. en 

 

 


