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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

27.10.2015 B8-1093/1 

Τροπολογία  1 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ ζπλεπεηώλ 

ηεο, ε καθξνρξόληα αλεξγία έρεη 

δηπιαζηαζηεί από ην 2007 θαη 

αληηπξνζσπεύεη ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο 

αλεξγίαο, πιήηηνληαο πεξηζζόηεξνπο από 

12 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, νη νπνίνη 

απνηεινύλ ην 5% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ 

ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πάλσ από 

ην 60% ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ήηαλ 

άλεξγνη επί ηνπιάρηζηνλ δύν ζπλερή έηε ην 

2014·  

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, σο 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

έρεη επηδεηλσζεί ιόγσ ησλ πξνγξακκάησλ 

ιηηόηεηαο πνπ έρεη επηβάιεη ε ΕΕ θαη ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπο, ε καθξνρξόληα αλεξγία 

έρεη δηπιαζηαζηεί από ην 2007 θαη 

αληηπξνζσπεύεη ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο 

αλεξγίαο, πιήηηνληαο πεξηζζόηεξνπο από 

12 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο, νη νπνίνη 

απνηεινύλ ην 5% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ 

ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πάλσ από 

ην 60% ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ήηαλ 

άλεξγνη επί ηνπιάρηζηνλ δύν ζπλερή έηε ην 

2014·  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Τροπολογία  2 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πνζνζηό ηεο 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά ζηα θξάηε κέιε, θπκαηλόκελν 

από 1,5% ζηελ Απζηξία έσο 19,5% ζηελ 

Διιάδα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε 

κέιε κε ηα πςειόηεξα πνζνζηά 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο είλαη ε Ιηαιία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Σινβαθία, ε Κξναηία, ε 

Ιζπαλία θαη ε Διιάδα· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη πξέπεη λα επηηαρπλζεί ε 

νηθνλνκηθή αλάθακςε, ε νπνία επί ηνπ 

παξόληνο δελ παξέρεη επαξθή ώζεζε γηα 

λα κεησζνύλ ζεκαληηθά ηα πςειά πνζνζηά 

ηεο δηαξζξσηηθήο αλεξγίαο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην πνζνζηό ηεο 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά ζηα θξάηε κέιε, θπκαηλόκελν 

από 1,5% ζηελ Απζηξία έσο 19,5% ζηελ 

Διιάδα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε 

κέιε κε ηα πςειόηεξα πνζνζηά 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο είλαη ε Ιηαιία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Σινβαθία, ε Κξναηία, ε 

Ιζπαλία θαη ε Διιάδα, θαζώο είλαη νη 

πξώηεο ρώξεο πνπ έπεζαλ ζύκαηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ιηηόηεηαο, ηα νπνία 

ζύληνκα ζα επεξεάζνπλ όια ηα θξάηε 

κέιε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη πξέπεη λα 

επηηαρπλζεί ε νηθνλνκηθή αλάθακςε, ε 

νπνία επί ηνπ παξόληνο δελ παξέρεη 

επαξθή ώζεζε γηα λα κεησζνύλ ζεκαληηθά 

ηα πςειά πνζνζηά ηεο δηαξζξσηηθήο 

αλεξγίαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθώλ 

ιηηόηεηαο είλαη αθόκε νξαηέο·  

Or. en 



 

AM\1077054EL.doc  PE570.927v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

27.10.2015 B8-1093/3 

Τροπολογία  3 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε κε 

θαηαγξαθή κεγάινπ κέξνπο ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ θαζώο θαη νη 

κεζνδνινγηθέο αλεπάξθεηεο ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ νδεγνύλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζε από ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε κε 

θαηαγξαθή κεγάινπ κέξνπο ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ, θαζώο θαη νη 

κεζνδνινγηθέο αλεπάξθεηεο ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ νδεγνύλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο από ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο, 

γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη όηη νη 

νξγαληζκνί πνπ ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα 

αλεξγίαο δελ έρνπλ πξνζαξκνζηεί 

θαηάιιεια γηα λα επηηεινύλ απηό ην 

θαζήθνλ·  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Τροπολογία  4 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε καθξνρξόληα 

αλεξγία νδεγεί ζπρλά ζε θηώρεηα, ζε 

αληζόηεηεο θαη ζε θνηλσληθό απνθιεηζκό 

θαη πιήηηεη δπζαλάινγα ηα επάισηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε καθξνρξόληα 

αλεξγία νδεγεί ζπρλά ζε θηώρεηα, ζε 

αληζόηεηεο θαη ζε θνηλσληθό απνθιεηζκό 

όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνύ, 

αλεμαξηήησο θύινπ, ειηθίαο θαη 

ρξώκαηνο· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Τροπολογία  5 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε καθξνρξόληα 

αλεξγία απνζηαζηνπνηεί πξννδεπηηθά ηνπο 

αλζξώπνπο από ηελ αγνξά εξγαζίαο ιόγσ 

ηεο δηάβξσζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθηύσλ θαη ηεο απώιεηαο 

εξγαζηαθνύ ξπζκνύ, θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλα θαύιν θύθιν 

απνκάθξπλζεο από ηελ θνηλσλία, νηθηαθώλ 

εληάζεσλ θαη αηζζεκάησλ απνμέλσζεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη θάζε ρξόλν ην έλα 

πέκπην ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ 

απνζαξξύλεηαη θαη πεξλά ζηελ αεξγία 

ιόγσ ησλ αλεπηηπρώλ πξνζπαζεηώλ 

εύξεζεο εξγαζίαο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε καθξνρξόληα 

αλεξγία απνζηαζηνπνηεί πξννδεπηηθά ηνπο 

αλζξώπνπο από ηελ αγνξά εξγαζίαο ιόγσ 

ηεο δηάβξσζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθηύσλ θαη ηεο απώιεηαο 

εξγαζηαθνύ ξπζκνύ, θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε έλα θαύιν θύθιν 

απνκάθξπλζεο από ηελ θνηλσλία, νηθηαθώλ 

εληάζεσλ θαη αηζζεκάησλ απνμέλσζεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη θάζε ρξόλν ην έλα 

πέκπην ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ 

απνζαξξύλεηαη θαη πεξλά ζηελ αεξγία 

ιόγσ ησλ αλεπηηπρώλ πξνζπαζεηώλ 

εύξεζεο εξγαζίαο· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ν αξηζκόο ησλ απηνθηνληώλ έρεη 

απμεζεί εθζεηηθά ζε όια ηα είδε ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Τροπολογία  6 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπλέπεηεο 

ηεο καθξνρξόληαο αλεξγίαο είλαη 

ηδηαίηεξα ζνβαξέο ζηα άλεξγα 

λνηθνθπξηά, νδεγώληαο ζπρλά ζε ρακειό 

κνξθσηηθό επίπεδν, απνζηαζηνπνίεζε 

από ηνλ «ρώξν ηεο εξγαζίαο», απμεκέλα 

ςπρηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα 

πγείαο, θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη, ζηηο 

ρεηξόηεξεο πεξηπηώζεηο, ζηελ 

θιεξνδόηεζε ηεο θηώρεηαο από ηε κία 

γεληά ζηελ επόκελε· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Τροπολογία  7 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα 

ζπλερηδόκελα πςειά επίπεδα 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξσηαξρηθώλ ζηόρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

Δπξώπε 2020 γηα απαζρόιεζε ηνπ 75% 

ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 20-64 εηώλ θαη 

κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκύξηα 

ησλ αλζξώπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή 

θηλδπλεύνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

θηώρεηα θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα 

ζπλερηδόκελα πςειά επίπεδα 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξσηαξρηθώλ ζηόρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

Δπξώπε 2020, πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη  

πξνσζνύληαη από ηελ ΕΕ, γηα 

απαζρόιεζε ηνπ 75% ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο 20-64 εηώλ θαη κείσζε θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκύξηα ησλ 

αλζξώπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή 

θηλδπλεύνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

θηώρεηα θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ελ ιόγσ ζηόρνη 

είλαη νπηνπηθνί θαη κε ξεαιηζηηθνί ζην 

ζεκεξηλό πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Τροπολογία  8 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτολογική σκέψη ΙΑ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ ιόγσ 

ζύζηαζε κνηάδεη κε ηελ Δγγύεζε γηα ηε 

Νενιαία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζα 

πξέπεη λα αληιεζνύλ δηδάγκαηα από ηηο 

πξώηεο εκπεηξίεο εθαξκνγήο ηεο Δγγύεζεο 

γηα ηε Νενιαία· 

ΙΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ελ ιόγσ 

ζύζηαζε κνηάδεη κε ηελ Δγγύεζε γηα ηε 

Νενιαία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζα 

πξέπεη λα αληιεζνύλ δηδάγκαηα από ηηο 

πξώηεο εκπεηξίεο εθαξκνγήο ηεο Δγγύεζεο 

γηα ηε Νενιαία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

είλαη ήδε γλσζηό όηη ε Εγγύεζε γηα ηε 

Νενιαία έρεη απνηύρεη· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Τροπολογία  9 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 ΙΑα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν κόλνο 

ηξόπνο γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε αλεξγία 

είλαη λα δεκηνπξγεζνύλ  πεξηζζόηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, ηνπηέζηηλ λα 

ππνζηεξηρζνύλ νη  ΜΜΕ, θαζώο 

αληηπξνζσπεύνπλ ην 90% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο·  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Τροπολογία  10 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 ΙΒ β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θύξηα 

αηηία ηεο αλεξγίαο είλαη ην θνηλσληθό 

ληάκπηλγθ από ρώξεο «ρακεινύ 

θόζηνπο», ην νπνίν θαηαζηξέθεη ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία καο· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Τροπολογία  11 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΑ γ(νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 ΙΑ γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν κόλνο 

ηξόπνο γηα λα πξνζηαηεπζνύκε από ηηο ελ 

ιόγσ ρώξεο «ρακεινύ θόζηνπο» είλαη λα 

επαλαθέξνπκε ηα ζύλνξα θαη ηνπο 

δαζκνύο έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύζνπκε 

ηελ εγρώξηα παξαγσγή καο· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Τροπολογία  12 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο λα πξνηείλεη ζην Σπκβνύιην λα 

εθδώζεη ζύζηαζε ζρεηηθά κε ηελ έληαμε 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο· ηνλίδεη όηη αλ είρε επηηεπρζεί 

λσξίηεξα ε πξόηαζε θαη ε ζπκθσλία ζην 

Σπκβνύιην, ζα είρε απνηξαπεί κέξνο ηεο 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζήκεξα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία όηη ε 

ζύζηαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ίζσο λα κελ 

αξθεί γηα λα αληηκεησπηζηεί ηαρέσο ε 

θαηάζηαζε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ, θαη 

πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα ελεξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά· 

1. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο λα πξνηείλεη ζην Σπκβνύιην λα 

εθδώζεη ζύζηαζε ζρεηηθά κε ηελ έληαμε 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο· ηνλίδεη όηη αλ είρε επηηεπρζεί 

λσξίηεξα ε πξόηαζε θαη ε ζπκθσλία ζην 

Σπκβνύιην, θαη εάλ νη πνιηηηθέο ηεο ΕΕ 

ήηαλ ιηγόηεξν αλεύζπλεο, ζα είρε 

απνηξαπεί κέξνο ηεο καθξνρξόληαο 

αλεξγίαο πνπ θαηαγξάθεηαη ζήκεξα· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία όηη ε ζύζηαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ίζσο λα κελ αξθεί γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ηαρέσο ε θαηάζηαζε ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ, θαη πξνηξέπεη ηα 

θξάηε κέιε λα ελεξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Τροπολογία  13 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. ππνζηεξίδεη ηηο ηξεηο βαζηθέο 

ζπληζηώζεο ηεο πξόηαζεο: (i) ηε θηιόδνμε 

αλαβάζκηζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ κέζσ κηαο 

ππεξεζίαο απαζρόιεζεο πνπ ζα ζηνρεύεη 

ζηελ πιήξε θάιπςε· (ii) ηελ απνηίκεζε 

ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ, αλαγθώλ θαη 

εξγαζηαθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ πξνηνύ 

ζπκπιεξσζνύλ 18 κήλεο αλεξγίαο· θαη (iii) 

ηελ πξνζθνξά κηαο εμαηνκηθεπκέλεο, 

ηζόξξνπεο θαη εύιεπηεο «ζπκθσλίαο 

εξγαζηαθήο έληαμεο» κεηαμύ ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ θαη ησλ 

εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ, ην αξγόηεξν κε 

ηε ζπκπιήξσζε 18 κελώλ αλεξγίαο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ· ηνλίδεη, σζηόζν, όηη ε 

αηνκηθή απνηίκεζε ζα πξέπεη λα 

δηεμάγεηαη πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε 12 

κελώλ αλεξγίαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

όηη ε ζπκθσλία εξγαζηαθήο έληαμεο ζα 

κπνξεί λα ζπλαθζεί πξηλ από ηε 

ζπκπιήξσζε 18 κελώλ αλεξγίαο· ηνλίδεη 

όηη, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ε 

πξνζέγγηζε ησλ ηξηώλ θάζεσλ δελ ζα 

πξέπεη λα παξαιείπεη ηελ έληαμε ζηελ όιε 

δηαδηθαζία κε θξαηηθώλ θνξέσλ, όπσο 

θνηλσληθώλ ΜΚΟ πνπ εξγάδνληαη κε 

καθξνρξόληα αλέξγνπο· 

2. εθθξάδεη ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηόηεηα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη γηα ηηο πιηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηηο ηξεηο βαζηθέο 

ζπληζηώζεο ηεο πξόηαζεο: (i) ηε θηιόδνμε 

αλαβάζκηζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ κέζσ κηαο 

ππεξεζίαο απαζρόιεζεο πνπ ζα ζηνρεύεη 

ζηελ πιήξε θάιπςε· (ii) ηελ απνηίκεζε 

ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ, αλαγθώλ θαη 

εξγαζηαθώλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ πξνηνύ 

ζπκπιεξσζνύλ 18 κήλεο αλεξγίαο· θαη (iii) 

ηελ πξνζθνξά κηαο εμαηνκηθεπκέλεο, 

ηζόξξνπεο θαη εύιεπηεο «ζπκθσλίαο 

εξγαζηαθήο έληαμεο» κεηαμύ ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ θαη ησλ 

εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ, ην αξγόηεξν κε 

ηε ζπκπιήξσζε 18 κελώλ αλεξγίαο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ· ηνλίδεη, σζηόζν, όηη ε 

αηνκηθή απνηίκεζε ζα πξέπεη λα 

δηεμάγεηαη εληόο ηνπ πξώηνπ κήλα 

αλεξγίαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ε 

ζπκθσλία εξγαζηαθήο έληαμεο ζα κπνξεί 

λα ζπλαθζεί εληόο έμη κελώλ αλεξγίαο· 

ηνλίδεη όηη, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ε 

πξνζέγγηζε ησλ ηξηώλ θάζεσλ δελ ζα 

πξέπεη λα παξαιείπεη ηελ έληαμε ζηελ όιε 

δηαδηθαζία κε θξαηηθώλ θνξέσλ, όπσο 

θνηλσληθώλ ΜΚΟ πνπ εξγάδνληαη κε 

καθξνρξόληα αλέξγνπο, εθηόο θαη αλ ηα 

θξάηε κέιε δηαζέηνπλ ήδε εζληθή 
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ππεξεζία απαζρόιεζεο·  
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27.10.2015 B8-1093/14 

Τροπολογία  14 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. ζπλππνγξάθεη ηελ έθθιεζε γηα 

ζηελόηεξε ζπλεξγαζία θαη απνηειεζκαηηθό 

ζπληνληζκό κεηαμύ όισλ ησλ κεξώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαλέληαμε ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλώζεσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαηά 

πεξίπησζε) θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

κνλναπεπζπληηθώλ ζπξίδσλ εμππεξέηεζεο 

όπνπ ν άλεξγνο ζα έρεη έλαλ επαγγεικαηία 

δηαρεηξηζηή ππνζέζεσλ 

(«κνλναπεπζπληηθή δηαδηθαζία»), έηζη 

ώζηε ε πξνζπάζεηα επαλέληαμεο λα κε 

δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ 

θαζεζηώηνο παξνρώλ γηα ηνλ άλεξγν· 

4. ππνγξακκίδεη ηελ έθθιεζε γηα 

ζηελόηεξε ζπλεξγαζία θαη απνηειεζκαηηθό 

ζπληνληζκό κεηαμύ όισλ ησλ κεξώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαλέληαμε ησλ 

καθξνρξόληα αλέξγσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλώζεσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαηά 

πεξίπησζε) θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

κνλναπεπζπληηθώλ ζπξίδσλ εμππεξέηεζεο 

όπνπ ν άλεξγνο ζα έρεη έλαλ επαγγεικαηία 

δηαρεηξηζηή ππνζέζεσλ 

(«κνλναπεπζπληηθή δηαδηθαζία»), έηζη 

ώζηε ε πξνζπάζεηα επαλέληαμεο λα κε 

δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ 

θαζεζηώηνο παξνρώλ γηα ηνλ άλεξγν· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο, δεδνκέλσλ ηεο έιιεηςεο 

πόξσλ θαη ησλ δεκνζηνλνκηθώλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηα θξάηε κέιε από ηελ 

ΕΕ· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Τροπολογία  15 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαηά ηελ 

απνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

αλαγθώλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ όζνλ 

αθνξά ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα 

πθηζηάκελα δηθαηώκαηά ηνπο θαη λα 

ιακβάλεη ππόςε ηελ επξύηεξε πξνζσπηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλαθείο αλάγθεο 

ηνπο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε επαξθνύο θαη 

πςειώλ πξνζόλησλ πξνζσπηθνύ, ηθαλνύ 

λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

ζηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο πνπ 

ζπληζηνύλ κηα εηεξνγελή νκάδα·  

5. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαηά ηελ 

απνηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

αλαγθώλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ όζνλ 

αθνξά ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα 

πθηζηάκελα δηθαηώκαηά ηνπο θαη λα 

ιακβάλεη ππόςε ηελ επξύηεξε πξνζσπηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλαθείο αλάγθεο 

ηνπο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε επαξθνύο θαη 

πςειώλ πξνζόλησλ πξνζσπηθνύ, ηθαλνύ 

λα πξνζθέξεη εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

ζηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο πνπ 

ζπληζηνύλ κηα εηεξνγελή νκάδα· ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο 

ππεξεζίεο απαζρόιεζεο· πξνηξέπεη, σο 

εθ ηνύηνπ, ηα θξάηε κέιε λα θαηαλέκνπλ 

πεξηζζόηεξνπο πόξνπο ζηηο εζληθέο ηνπο 

ππεξεζίεο απαζρόιεζεο· 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Τροπολογία  16 

Dominique Martin 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1093/2015 

Thomas Händel 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

7. ζεσξεί όηη θάζε πξόγξακκα επαλέληαμεο 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα 

εθπνλείηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνύο εηαίξνπο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα πξνηξέπνπλ ηνπο εξγνδόηεο, 

κεηαμύ άιινλ κε βάζε ην πλεύκα ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζθνξά 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζε καθξνρξόληα 

αλέξγνπο θαη, όπνπ ρξεηάδεηαη, λα νξίδνπλ 

θαζνδεγεηέο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

νκαιή επαλέληαμε ηνπ καθξνπξόζεζκα 

αλέξγνπ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο· θαιεί ηηο 

ππεξεζίεο απαζρόιεζεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο ΜΜΔ ζηε 

δεκηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνδήγεζεο· ππελζπκίδεη όηη νη 

καθξνρξόληα άλεξγνη ρξεηάδνληαη όρη κόλν 

ζέζεηο εξγαζίαο αιιά θαη παξνρή 

θαηαλνεηώλ ζπκβνπιώλ θαη πξνεηνηκαζία 

γηα λα επαλεληαρζνύλ επηηπρώο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο· 

7. ζεσξεί όηη θάζε πξόγξακκα επαλέληαμεο 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη λα 

εθπνλείηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηλσληθνύο εηαίξνπο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα πξνηξέπνπλ ηνπο εξγνδόηεο, 

κεηαμύ άιινλ κε βάζε ην πλεύκα ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζθνξά 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζε καθξνρξόληα 

αλέξγνπο θαη, όπνπ ρξεηάδεηαη, λα νξίδνπλ 

εθπαηδεπηέο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

νκαιή επαλέληαμε ηνπ καθξνπξόζεζκα 

αλέξγνπ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο· θαιεί ηηο 

ππεξεζίεο απαζρόιεζεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο ΜΜΔ ζηε 

δεκηνπξγία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνδήγεζεο· ππελζπκίδεη όηη νη 

καθξνρξόληα άλεξγνη ρξεηάδνληαη όρη κόλν 

ζέζεηο εξγαζίαο αιιά θαη παξνρή 

θαηαλνεηώλ ζπκβνπιώλ θαη πξνεηνηκαζία 

γηα λα επαλεληαρζνύλ επηηπρώο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο· εκκέλεη ζηελ άπνςε όηη 

νη δηαηάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξναηξεηηθέο θαη όηη θάζε θξάηνο κέινο 

ζα πξέπεη λα ηηο πξνζαξκόδεη ζηηο δηθέο 

ηνπ εζληθέο ηδηαηηεξόηεηεο· απεπζύλεη 

έληνλε έθθιεζε ώζηε νη δηαηάμεηο απηέο 

λα είλαη θαη λα παξακείλνπλ κε 

δεζκεπηηθέο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

8. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

ελσζηαθή ρξεκαηνδόηεζε – ηδίσο κέζσ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ – 

ησλ εζληθώλ ηνπο πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο καθξνρξόληαο αλεξγίαο 

κε ηελ θαηάιιειε εζληθή ρξεκαηνδόηεζε· 

ηνλίδεη όηη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλα θξάηε κέιε 

(ηδηαίηεξα όζα ππάγνληαη ζε πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο) δελ πξέπεη λα 

απνηξέςνπλ ηελ ηαρεία πινπνίεζε ηεο 

ζύζηαζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

δηεξεπλήζεη δπλαηόηεηεο ηαρείαο 

πξόζβαζεο ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΔΔ θαη 

λα θηλεηνπνηεί, όπνπ είλαη δπλαηόλ, 

πξόζζεηνπο πόξνπο, όπσο έγηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 

Απαζρόιεζε ησλ Νέσλ· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα δηαηεζεί ε θαηάιιειε 

ρξεκαηνδόηεζε ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηνηθεηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο·  

8. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

ελσζηαθή ρξεκαηνδόηεζε – ηδίσο κέζσ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ – 

ησλ εζληθώλ ηνπο πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο καθξνρξόληαο αλεξγίαο 

κε ηελ θαηάιιειε εζληθή ρξεκαηνδόηεζε, 

έρνληαο θαηά λνπ όηη ηα επξσπατθά 

θνλδύιηα ρξεζηκνπνηνύληαη ήδε γηα 

πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο θαη όηη ε 

λέα απηή ρξήζε ηνπο δελ ζα πξέπεη λα 

έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηνπο 

πξνεγνύκελνπο δηθαηνύρνπο· ηνλίδεη όηη νη 

επηβεβιεκέλνη από ηελ ΕΕ 
δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλα θξάηε κέιε 

(ηδηαίηεξα όζα ππάγνληαη ζε πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο) ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε, δεδνκέλνπ όηη είλαη 

πηζαλό θαη εύινγν λα εκπνδίζνπλ ηελ 

ηαρεία πινπνίεζε ηεο ζύζηαζεο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη δπλαηόηεηεο 

ηαρείαο πξόζβαζεο ζηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ΔΔ θαη λα θηλεηνπνηεί, όπνπ είλαη 

δπλαηόλ, πξόζζεηνπο πόξνπο, όπσο έγηλε 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 

Απαζρόιεζε ησλ Νέσλ· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα δηαηεζεί ε θαηάιιειε 

ρξεκαηνδόηεζε ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηνηθεηηθή 

ηθαλόηεηα ησλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο·  
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα εθηηκήζνπλ πώο ζα ζηεξίμνπλ ηα εηδηθά 

ελδνεξγαζηαθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

θαζώο θαη ηα ζρέδηα επηρεηξεζηαθήο 

αλάπηπμεο θαη επελδύζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη βηώζηκεο πνηνηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα ηνπο καθξνρξόληα αλέξγνπο· 

9. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εθηηκήζνπλ κε 

πνηνλ ηξόπν ζα ππνζηεξίμνπλ ηα εηδηθά 

ελδνεξγαζηαθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 

θαζώο θαη ηα ζρέδηα επηρεηξεζηαθήο 

αλάπηπμεο θαη επελδύζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη βηώζηκεο πνηνηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα ηνπο καθξνρξόληα αλέξγνπο· 

δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα επηηξέπεη ζην 

θάζε θξάηνο κέινο λα πξάηηεη ό,ηη θξίλεη 

αλαγθαίν γηα ην ίδην· 
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11. ππελζπκίδεη ηε ζέζε ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ, ζηελ νπνία ηνλίδεη όηη είλαη 

αλαγθαίν λα ιεθζνύλ εηδηθά κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ 

από ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, θαη γηα 

ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κε ηνλ δένληα ζεβαζκό πξνο ηηο 

Σπλζήθεο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 

 

 


