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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/1

Τροπολογία 1
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΣΒΑ) 2020 
και τον στόχο της Επιτροπής να 
συμπληρώσει την προσέγγιση που 
ακολουθείται επί του παρόντος στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, εντάσσοντας σε 
αυτήν τους ΣΒΑ και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
υπογραμμίζει ότι η νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών και 
βιώσιμων θέσεων εργασίας και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτομίας και της παραγωγικότητας, και 
να μεγιστοποιεί τα οφέλη για την υγεία, 
την ποιότητα ζωής και την ανθεκτικότητα, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μετάβαση 
σε μια κυκλική οικονομία με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα, η κοινωνική ένταξη και η 
ευημερία των ανθρώπων θα πρέπει να 
τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί, 
οι περιβαλλοντικοί και οι οικονομικοί 
στόχοι θα έχουν την ίδια προτεραιότητα·

1. υπογραμμίζει ότι κάθε αναπτυξιακή 
στρατηγική θα πρέπει να συμβάλλει στη 
δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και 
της παραγωγικότητας, και να μεγιστοποιεί 
τα οφέλη για την υγεία, την ποιότητα ζωής 
και την ανθεκτικότητα·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/2

Τροπολογία 2
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει ειδικούς στόχους και 
βασικούς δείκτες για την ΕΕ σε σχέση με 
τους ΣΒΑ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 
πραγματικές συνθήκες και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, να μετράται η 
αποτελεσματικότητα των αποφάσεων 
πολιτικής, και να διασφαλίζεται καλύτερη 
στόχευση της χρηματοδότησης και η 
δέουσα και συνεκτική παρακολούθηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

2. επισημαίνει ότι οι αγορές εργασίας 
στα κράτη μέλη, ακόμη και ανάμεσα στις 
περιφέρειες εντός των κρατών μελών, 
διαφέρουν από πολλές απόψεις, μεταξύ 
άλλων διότι ισχύουν σε αυτές 
διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια, και 
επειδή τα εν λόγω πλαίσια έχουν ιστορικά 
αναπτυχθεί, τόσο σε περιφερειακό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, επί συγκεκριμένων 
ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες είναι στενά 
συνυφασμένες με τις παραδόσεις των 
εκάστοτε υφιστάμενων συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας· επισημαίνει ότι 
τα διαφορετικά αυτά πλαίσια σε κάθε μία 
από αυτές τις διαφορετικές αγορές 
εργασίας καθορίζουν τα μέτρα που 
απαιτούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο προκειμένου να 
προωθηθεί η απασχόληση μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων του πληθυσμού και να 
μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/3

Τροπολογία 3
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ΕΣΒΑ 2020· ζητεί να 
δοθεί στη δικαιοσύνη και τα κοινωνικά 
δικαιώματα ίση σημασία στο νέο 
οικονομικό μοντέλο με αυτή που θα δοθεί 
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη 
μακροοικονομική σταθερότητα· τονίζει 
τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού πίνακα 
αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να 
βασιστεί στους υφιστάμενους δείκτες και 
να ενισχύσει τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που να αντικατοπτρίζουν 
το σύνολο των 20 αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως 
τη χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την 
απασχόληση, τη στέγαση, και τη 
διατήρηση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, και να εξασφαλίσει την 
ανάλυση των εν λόγω δεικτών σε μη 
συγκεντρωτική βάση (π.χ. για τα παιδιά, 
τους νέους, τους ηλικιωμένους, για κάθε 
φύλο ξεχωριστά, για τους μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρίες)· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την πολυμορφία 
των εθνικών κοινωνικών συστημάτων 
και των μοντέλων αγοράς εργασίας και 
να υποβάλει σχέδιο κοινωνικής δράσης 

3. τονίζει ότι η κοινωνική πολιτική 
και η κοινωνική προστασία επιβάλλεται 
και θα πρέπει να παραμείνουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· απορρίπτει κάθε απόπειρα να 
τυποποιηθούν οι κοινωνικές πολιτικές και 
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
των κρατών μελών σε διαφορετικούς 
τομείς·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

για την περαιτέρω υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και του αναθεωρημένου 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων στο κατάλληλο 
επίπεδο·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/4

Τροπολογία 4
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή 
των αρμόδιων υπουργών κοινωνικής 
πολιτικής, υγείας και περιβάλλοντος στη 
διαδικασία του Εξαμήνου σε επίπεδο 
Συμβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές συστάσεις ανά χώρα  
δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου ή δεν 
έχουν εφαρμοστεί πλήρως· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν όλες τις 
συστάσεις ανά χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν την απασχόληση και τις 
κοινωνικές πτυχές·

4. τονίζει ότι οι κοινές προκλήσεις 
και στοχεύσεις δεν ενδείκνυται και δεν 
πρέπει να οδηγήσουν σε μια κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση· 
πιστεύει ότι η πολιτική στους τομείς της 
αγοράς εργασίας και της απασχόλησης 
θα πρέπει να υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και, 
επομένως, απορρίπτει τις συστάσεις ανά 
χώρα που εκδίδει η Επιτροπή·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/5

Τροπολογία 5
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τους 
κατώτατους μισθούς· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα σχεδιασμένα για 
την προώθηση μιας ενισχυμένης 
κοινωνικής σύγκλισης με βάση τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης· ζητεί να 
καθοριστούν επαρκή επίπεδα κατώτατου 
μισθού, πάνω από το όριο της φτώχειας, 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή εθνικών 
νόμων, σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις και με τον δέοντα σεβασμό 
στην αυτονομία των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων και τα λειτουργικά μοντέλα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός ως προς το κόστος 
εργασίας και να προωθηθεί η ανοδική 
κοινωνική σύγκλιση για όλους·

7. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
απόφαση για τον καθορισμό κατώτατων 
μισθών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών· Προτρέπει τα κράτη μέλη 
να μεριμνήσουν ώστε ότι οι εργαζόμενοι 
να λαμβάνουν μισθό που τους επιτρέπει 
να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους· 
ζητεί να καθοριστούν επαρκή επίπεδα 
κατώτατου μισθού, πάνω από το όριο της 
φτώχειας, μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 
εθνικών νόμων, σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις και με τον δέοντα σεβασμό 
στην αυτονομία των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων και τα λειτουργικά μοντέλα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/6

Τροπολογία 6
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της φτώχειας με βάση την 
ολοκληρωμένη ενεργητική ένταξη και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης, 
ώστε να συμβάλει στην ισότιμη 
πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν και 
υψηλής ποιότητας υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση και φροντίδα 
παιδιών, καθώς και σε αξιοπρεπή 
στέγαση και επαρκή διατροφή·

10. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· τονίζει ότι η παιδική 
φτώχεια έχει πολύπλευρες αιτίες και ότι 
καίρια ζητήματα, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, η διατροφή και η 
στέγαση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και 
την ευθύνη των κρατών μελών· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να προσδώσουν 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας και να αξιοποιήσουν 
τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα, 
όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης·

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/7

Τροπολογία 7
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει τη σημασία της αύξησης της 
χρηματοδότησης για τους άπορους στο 
πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ ως ένα βασικό στοιχείο 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και έναν τρόπο 
συμβολής στην καταπολέμηση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην ΕΕ, 
όπως της στέρησης τροφής και της 
παιδικής φτώχειας· τονίζει ότι η 
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά δεν θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων·

11. τονίζει τη σημασία της αύξησης της 
χρηματοδότησης για τους άπορους στο 
πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ ως ένα βασικό στοιχείο 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και έναν τρόπο 
συμβολής στην καταπολέμηση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην ΕΕ, 
όπως της στέρησης τροφής και της 
παιδικής φτώχειας· 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Τροπολογία 8
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο 
της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά με συγκεκριμένους στόχους·

διαγράφεται

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Τροπολογία 9
Guido Reil, Roman Haider
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0025/2020
Klára Dobrev
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και 
κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(2019/2212(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι σε όλα τα κράτη 
μέλη υπάρχουν διάφορες μορφές 
συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται μια 
ελάχιστη κοινωνική προστασία και ένα 
δίχτυ ασφαλείας για όσους έχουν ανάγκη· 
υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος δεν θα πρέπει να συγχέονται 
με την έννοια του βασικού εισοδήματος 
για όλους· καλεί την Επιτροπή να 
εκπονήσει συγκριτική μελέτη σχετικά με 
τα διάφορα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος στα κράτη μέλη και να 
αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές, με 
σκοπό να παρουσιάσει ένα σχετικό 
πλαίσιο· τονίζει ότι το ελάχιστο εισόδημα 
θα πρέπει να συμπληρώνεται με μέτρα 
ενεργητικής ένταξης·

13. σημειώνει ότι σε όλα τα κράτη 
μέλη υπάρχουν διάφορες μορφές 
συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται μια 
ελάχιστη κοινωνική προστασία και ένα 
δίχτυ ασφαλείας για όσους έχουν ανάγκη· 
υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος δεν θα πρέπει να συγχέονται 
με την έννοια του βασικού εισοδήματος 
για όλους· τονίζει ότι το ελάχιστο 
εισόδημα θα πρέπει να συμπληρώνεται με 
μέτρα ενεργητικής ένταξης·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη μια ισχυρή και ολοκληρωμένη 
απάντηση, με την κατάρτιση ενός σχεδίου 
δράσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης 
οικονομικά προσιτής στέγασης, των κακών 
συνθηκών στέγασης, της μη προσβάσιμης 
στέγασης και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση· σημειώνει την αύξηση του 
αριθμού των εξώσεων και καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση του αριθμού των αστέγων στα 
περισσότερα κράτη μέλη· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη μια ισχυρή 
και ολοκληρωμένη απάντηση, με την 
κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, της μη προσβάσιμης στέγασης 
και του αποκλεισμού από τη στέγαση·
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