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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

4.3.2020 A9-0025/17

Τροπολογία 17
Dennis Radtke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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. λαμβάνει υπό σημείωση 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· υπενθυμίζει ότι τα υγιή 
δημόσια οικονομικά είναι καίριας 
σημασίας ώστε να διασφαλιστούν η 
βιωσιμότητα, η κοινωνική ένταξη και η 
ευημερία των ανθρώπων·
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4.3.2020 A9-0025/18

Τροπολογία 18
Dennis Radtke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 για 

3. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ένταξη του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΣΒΑ 
2020· τονίζει το γεγονός ότι ο κοινωνικός 
πίνακας αποτελεσμάτων διαδραματίζει 
ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί την 
Επιτροπή να βασιστεί στους υφιστάμενους 
δείκτες και να ενισχύσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την πολυμορφία των εθνικών 
κοινωνικών συστημάτων και των 
μοντέλων αγοράς εργασίας και να 
υποβάλει σχέδιο κοινωνικής δράσης 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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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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4.3.2020 A9-0025/19

Τροπολογία 19
Dennis Radtke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου δεν συνεκτιμάται σε ακόμη 
μεγαλύτερο βαθμό η διάσταση του φύλου 
και δεν περιλαμβάνονται επιπλέον 
σχετικοί δείκτες, και καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει τον δείκτη ισότητας των 
φύλων ως ένα από τα εργαλεία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την 
παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων απασχόλησης και 
των κοινωνικών στόχων και να 
αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών στην 
ισότητα των φύλων·

30. επισημαίνει το γεγονός ότι στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν συνεκτιμάται σε 
μεγαλύτερο βαθμό η διάσταση του φύλου, 
και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων 
απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων·
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4.3.2020 A9-0025/20

Τροπολογία 20
Dennis Radtke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς και 
δίκαιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επενδύσεις στο πλαίσιο μιας πραγματικά 
«δίκαιης μετάβασης», καθώς και κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη δημόσια διαβούλευση της 
Επιτροπής με στόχο να εξεταστούν οι 
πιθανές κατευθύνσεις που θα μπορούσε 
να ακολουθήσει η ανάπτυξη των 
δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ·

45. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν βιώσιμες, επαρκείς 
και δίκαιες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις στο πλαίσιο 
μιας πραγματικά «δίκαιης μετάβασης», 
καθώς και κατά την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την επίτευξη των ΣΒΑ·
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4.3.2020 A9-0025/21

Τροπολογία 21
Dennis Radtke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
πάσχει από κοινωνικά προβλήματα που 
οφείλονται στη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση και σε ορισμένες 
μεταγενέστερες αποφάσεις πολιτικής· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να τονωθεί η 
εγχώρια ζήτηση μέσω μελλοντοστραφών 
επενδύσεων, και να προωθηθούν 
ισορροπημένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές 
επιπτώσεις και τις μακροπρόθεσμες 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες τους· τονίζει ότι οι 
υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη, 
προκειμένου να βελτιωθούν τα επίπεδα 
διαβίωσης για όλους και να διασφαλιστεί η 
δημόσια στήριξη για τις μεταβάσεις·

47. σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
πάσχει από κοινωνικά προβλήματα που 
οφείλονται στην κρίση δημόσιου χρέους 
και σε ορισμένες μεταγενέστερες 
αποφάσεις πολιτικής· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να προωθηθούν ισορροπημένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
τις βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές 
επιπτώσεις και τις μακροπρόθεσμες 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες τους· τονίζει ότι οι 
υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη, 
προκειμένου να βελτιωθούν τα επίπεδα 
διαβίωσης για όλους και να διασφαλιστεί η 
δημόσια στήριξη για τις μεταβάσεις·
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