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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει στην Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ), που διακηρύχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017,

Τροπολογία 2
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της 
συνέβαλαν σημαντικά στο να 
επιδεινωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 
στην Ευρώπη και αποκάλυψαν την 
οικονομική ευπάθεια πολλών 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά την κορύφωση της 
κρίσης της νόσου COVID-19 το 2020, 
σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης 
αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και 
4 στους 10 Ευρωπαίους εξέφρασαν την 
αίσθηση ότι η οικονομική τους 
κατάσταση επιδεινώθηκε από τότε που 
ξεκίνησε η πανδημία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 54 % των ερωτηθέντων 
ανέφεραν ότι αδυνατούν να διατηρήσουν 
το βιοτικό τους επίπεδο για περισσότερο 
από τρεις μήνες χωρίς εισόδημα, γεγονός 
που καταδεικνύει ότι η παροχή 
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κοινωνικής προστασίας και η λήψη 
πολιτικών πρωτοβουλιών έχουν εξέχουσα 
σημασία για την άμβλυνση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
που έχει η κρίση στους Ευρωπαίους 
πολίτες1·
_________________________
1 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 (Διαβίωση, 
εργασία και COVID-19), σειρά COVID-
19, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Τροπολογία 3
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19, η εργασιακή ανασφάλεια και 
ο φόβος για απώλεια της θέσης εργασίας 
εξακολουθούν να αποτελούν συχνό 
φαινόμενο και ο αριθμός των 
νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες παραμένει 
υψηλός· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13 % 
των αυτοαπασχολούμενων ερωτηθέντων 
χωρίς προσωπικό και το 8 % των 
μισθωτών ερωτηθέντων έμειναν άνεργοι 
από τότε που ξεκίνησε η πανδημία 
COVID-192· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ερωτηθέντες της νεότερης ηλικιακής 
ομάδας (18-34) και οι ερωτηθέντες με 
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ήταν πιο πιθανό να έχουν 
μείνει άνεργοι κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας3· 
_________________________
2 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 (Διαβίωση, 
εργασία και COVID-19), σειρά COVID-
19, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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3 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 (Διαβίωση, 
εργασία και COVID-19), σειρά COVID-
19, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Τροπολογία 4
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
πρώτη φάση της κρίσης της νόσου 
COVID-19, πολλά άτομα εγκατέλειψαν τη 
δουλειά τους και κατέστησαν ανενεργά, 
υπερβαίνοντας τον αριθμό των ανέργων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 4 % των 
γυναικών που εργάζονταν πριν από την 
πανδημία και στη συνέχεια έχασαν τη 
δουλειά τους κατέστησαν ανενεργές, σε 
σύγκριση με το 1 % των ανδρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνουν 
τα στοιχεία, θα πρέπει να καταβληθούν 
ιδιαίτερες προσπάθειες, καθώς η 
επανένταξη από καθεστώς αεργίας είναι 
δυσκολότερη από την επανένταξη από 
καθεστώς ανεργίας·

Τροπολογία 5
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμεσος 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 
στην απασχόληση δείχνει ότι οι 
εργαζόμενοι σε πιο επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, όπως οι εργαζόμενοι με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή 
περιστασιακές συμβάσεις, ή σε 
περισσότερες από μία θέσεις εργασίας, ή 
ορισμένοι τύποι εργαζομένων σε 
πλατφόρμες, είναι πιθανότερο να χάσουν 
τις θέσεις εργασίας τους· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι αυτοί οι τύποι εργαζομένων 
τείνουν να καλύπτονται λιγότερο από την 
κοινωνική προστασία και διαπιστώνεται 
ότι έχουν μικρότερη πρόσβαση σε 
δημόσια στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
ένταξη στην αγορά εργασίας και, 
επομένως, να αποφευχθούν οι ανισότητες 
και ο κατακερματισμός της αγοράς 
εργασίας, πρέπει να θεσπιστούν και να 
εφαρμοστούν στοχευμένα μέτρα για τη 
μετάβαση των εν λόγω εργαζομένων από 
την ανεργία ή την αεργία, τα οποία θα 
συμβάλουν στη δημιουργία μιας εύρυθμα 
λειτουργούσας και χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας4· 
__________________________
4 Eurofound (2021), COVID-19: 
Some implications for employment and 
working life (COVID-19: Ορισμένες 
επιπτώσεις στην απασχόληση και την 
επαγγελματική ζωή), (υπό έκδοση) 
Eurofound (2020), New forms of 
employment: 2020 update (Νέες μορφές 
απασχόλησης: επικαιροποίηση 2020).

Τροπολογία 6
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία ανέδειξε την εγγενή σχέση 
μεταξύ της δίκαιης και της ασφαλούς 
κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολλοί διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
ευάλωτη κατάσταση όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας, καθώς και όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλειά τους 
στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο της 
κρίσης της νόσου COVID-19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, ήλθαν στην 
επιφάνεια ανησυχητικές αναφορές 
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σχετικά με παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των διασυνοριακών και 
εποχιακών εργαζομένων ως προς τις 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
είναι απαραίτητοι για την παροχή 
κρίσιμων αγαθών και υπηρεσιών σε 
βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως η 
γεωργία και η παραγωγή τροφίμων, οι 
μεταφορές, η εφοδιαστική, οι 
κατασκευές, οι κοινωνικές υπηρεσίες 
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας, η 
κοινωνική εργασία και ο τουρισμός, αλλά 
και η μεταποίηση και συσκευασία 
τροφίμων, η αλιεία, η δασοκομία, η 
υγειονομική περίθαλψη και η έρευνα, ο 
κλάδος της πληροφορικής και η 
φαρμακευτική βιομηχανία, οι 
βιομηχανίες υποδομών ζωτικής 
σημασίας και άλλοι τομείς, και ότι οι εν 
λόγω εργαζόμενοι έχουν καθοριστική 
σημασία για οποιαδήποτε προσπάθεια 
οικονομικής ανάκαμψης·

Τροπολογία 7
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επόμενα έτη θα χαρακτηριστούν 
αναμφίβολα από οικονομική κρίση και 
κρίση στην αγορά εργασίας με υψηλά 
επίπεδα ανεργίας και ότι οι συνεχείς 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ιδίως σε 
τομείς, όπως ο τομέας της υγείας, όπου οι 
παραδοσιακές ελλείψεις επιδεινώνονται 
λόγω της πανδημίας, αλλά και οι 
νεοεμφανιζόμενες ελλείψεις που 
σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, 
καθώς και η μετάβαση στην ψηφιακή 
εποχή και σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, δεν πρέπει να παραβλέπονται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράσινη και η 
ψηφιακή μετάβαση αποτελούν 
προτεραιότητα και ότι οι προτεραιότητες 
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της ισότητας και της συνεχούς μάθησης 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο αυτών των μεταβάσεων για τη 
στήριξη συστημάτων μειωμένου ωραρίου 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρωτοβουλίας SURE της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση 
κατά τη διάρκεια «διακοπών 
δραστηριότητας» που σχετίζονται με τη 
μερική απασχόληση και την προσωρινή 
ανεργία παραμένει περιορισμένη, και ότι 
η χρήση «διακοπών δραστηριότητας» για 
τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη προγραμματισμού όσον αφορά 
τις ανάγκες κατάρτισης, έλλειψη πόρων 
λόγω της κρίσης, μόνιμη έλλειψη 
κατάλληλων ευκαιριών κατάρτισης, 
ιδίως στους τομείς που πλήττονται 
περισσότερο από την πανδημία, και 
δυσκολία πρόβλεψης της διάρκειας 
αυτών των «διακοπών δραστηριότητας»·

Τροπολογία 8
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν 
ξεκινήσει η άρση των μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, τα συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας θα πρέπει να 
συνδυαστούν με πολιτικές ενεργοποίησης 
για τους αποδέκτες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι σημαντικό να μην διακοπεί η 
εισοδηματική στήριξη πολύ νωρίς, αλλά 
ότι ταυτόχρονα καθίσταται σαφές ότι 
πολλές θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις 
έχουν εξαφανιστεί λόγω της κρίσης και 
ότι, επομένως, θα πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή κατάλληλες ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας ώστε 
να στηριχθούν όσοι θα πρέπει να 
κινητοποιηθούν για να αναζητήσουν 
καλές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω πολιτικές 
ενεργοποίησης θα μπορούσαν να 
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αναγκάσουν τους εργαζομένους να 
εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας 
χωρίς προοπτική και ότι η πρακτική 
αυτή θα πρέπει να αποφευχθεί·

Τροπολογία 9
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
κρίσης της νόσου COVID-19 και των 
ακούσιων συνεπειών των μέτρων 
περιορισμού της κυκλοφορίας, υπάρχει 
κίνδυνος να υπονομευθούν πρόοδος 
δεκαετιών όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, με απτούς κινδύνους 
αποδέσμευσης των γυναικών από την 
αγορά εργασίας και εξελίξεων που 
ενισχύουν τους ρόλους των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 
τομεακού και επαγγελματικού 
διαχωρισμού, με τις γυναίκες να 
υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θέσεις 
μερικής απασχόλησης και σε τομείς που 
έχουν πληγεί σημαντικά από την 
πανδημία COVID-19, οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση 
με άλλες ομάδες να υποστούν τις 
επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση 
και τις κοινωνικές της επιπτώσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
επιδείνωση του χάσματος μεταξύ των 
φύλων στην απασχόληση, το οποίο 
κοστίζει στην Ευρώπη περισσότερο από 
320 δισεκατομμύρια EUR, ή 2,4 % του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ5·
_________________________
5 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains? (Γυναίκες και 
ισότητα στην αγορά εργασίας: Η COVID-
19 ανέτρεψε τις πρόσφατες νίκες;), 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Τροπολογία 10
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 
κλεισίματος των σχολείων και της 
εργασίας από το σπίτι, υπάρχει απτός 
κίνδυνος να διευρυνθεί το χάσμα μεταξύ 
των φύλων, καθώς επιδεινώνεται η 
ανισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, με τις μητέρες μικρών 
παιδιών να υφίσταται τον μεγαλύτερο 
αντίκτυπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών με 
μικρά παιδιά δυσκολεύτηκαν να 
συγκεντρωθούν στην εργασία τους, σε 
αντίθεση με το ένα έκτο των ανδρών, ενώ 
οι οικογενειακές ευθύνες εμπόδισαν 
περισσότερες γυναίκες (24 %) από ό,τι 
άνδρες (13 %) να αφιερώσουν τον χρόνο 
που επιθυμούσαν στην εργασία τους6· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, είναι επιτακτική 
ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες 
πολιτικής για τη στήριξη των γυναικών, 
της συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας και της οικονομικής τους 
ανεξαρτησίας, προκειμένου να 
διατηρηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε 
στον τομέα της ισότητας των φύλων τις 
τελευταίες δεκαετίες·
_________________________
6 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains? (Γυναίκες και 
ισότητα στην αγορά εργασίας: Η COVID-
19 ανέτρεψε τις πρόσφατες νίκες;), 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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Τροπολογία 11
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία ενδέχεται να έχει επιταχύνει την 
τάση για τηλεργασία, παρά το γεγονός ότι 
δεν αποτελεί επιλογή για όλους τους 
εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τηλεργασία είναι επί του παρόντος 
δυνατή για το 37 % των εργαζομένων 
στην ΕΕ και ότι η γενικά θετική 
αντίδραση των εργαζομένων και των 
εργοδοτών στην εμπειρία της 
τηλεργασίας στο πλαίσιο της νόσου 
COVID-19 υποδηλώνει ότι η τηλεργασία 
είναι πιθανό να καταστεί μια 
συνηθισμένη πρακτική μετά την κρίση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη 
τηλεργασία ενδέχεται να εμβαθύνει τις 
διαφορές στην αγορά εργασίας και ότι οι 
τηλεργαζόμενοι είναι πιθανότερο να 
αναφέρουν συγκρούσεις μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
σύγχυση των ορίων μεταξύ 
επαγγελματικής και μη επαγγελματικής 
ζωής, αίσθημα άγχους, κόπωσης, καθώς 
και κεφαλαλγίες και οπτική κόπωση7· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τηλεργασία 
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παράταση 
του ωραρίου εργασίας, συντομότερα 
διαστήματα ανάπαυσης μεταξύ των 
εργάσιμων ημερών και εντατικοποίηση 
της εργασίας με επιπτώσεις στην υγεία 
και την ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, προκειμένου να προστατεύονται η 
υγεία και η ευημερία των 
τηλεργαζομένων και να αντιμετωπιστεί 
το ενδεχόμενο εμφάνισης ανισοτήτων, 
πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα πολιτικής 
και να παρακολουθούνται οι συνθήκες 
εργασίας των τηλεργαζομένων, για 
παράδειγμα μέσω εναρμονισμένων 
ερευνών σε επίπεδο ΕΕ, όπως για 
παράδειγμα η ευρωπαϊκή έρευνα σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, καθώς και να 
συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με την 
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αποτελεσματικότητα των ισχυόντων 
κανόνων της εργατικής νομοθεσίας8·
_________________________
7 Telework and ICT-based mobile 
work: Flexible working in the digital age 
(Τηλεργασία και κινητή εργασία βάσει 
ΤΠΕ: Η ευέλικτη εργασία στην ψηφιακή 
εποχή), σειρά New forms of employment 
(Νέες μορφές απασχόλησης), Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Λουξεμβούργο.
8 Eurofound (2020), Teleworkability 
and the COVID-19 crisis: a new digital 
divide (Εφικτότητα της τηλεργασίας και 
κρίση COVID-19: ένα νέο ψηφιακό 
χάσμα).

Τροπολογία 12
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
προκύπτει από την έρευνα, η κρίση λόγω 
της νόσου COVID-19 έχει τεράστιο 
αντίκτυπο στους νέους, την ψυχική τους 
υγεία, τις προοπτικές απασχόλησής τους 
και τη συσσώρευση ανθρώπινου 
κεφαλαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νέοι, οι οποίοι υπήρξαν ήδη θύματα της 
κρίσης του 2008, πλήττονται περισσότερο 
από τη μείωση των επιπέδων 
απασχόλησης και εκπροσωπούνται 
επίσης σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 
εργαζομένων που έχουν τεθεί σε 
καθεστώς προσωρινής αργίας λόγω της 
νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην 
εκπαίδευση υπονομεύει επίσης τις 
ευκαιρίες των νέων να συσσωρεύουν 
ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση να 
κλείσουν τα σχολεία και να μεταβούν 
γρήγορα στη διδασκαλία μέσω 
διαδικτύου αποκάλυψε τα διαφορετικά 
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επίπεδα ετοιμότητας μεταξύ των χωρών 
και των κέντρων κατάρτισης, με κίνδυνο 
να επιδεινωθούν οι ανισότητες μεταξύ 
των πλέον προνομιούχων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι περιορισμοί στις κοινωνικές 
συγκεντρώσεις και στην κινητικότητα 
είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική 
υγεία των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
το 2020, το 55 % των νέων διέτρεχε 
κίνδυνο κατάθλιψης και ένας στους πέντε 
αισθανόταν μοναξιά και άγχος, ποσοστό 
πολύ μεγαλύτερο από ό,τι για τον 
υπόλοιπο πληθυσμό, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, ακόμη και με το εκ νέου 
άνοιγμα της κοινωνίας και της 
οικονομίας, τα ίχνη αυτής της 
κατάστασης ήταν ορατά9·
_________________________
9 Eurofound (2021), The impact of 
COVID-19 on Youth (Ο αντίκτυπος της 
COVID-19 στη νεολαία) (υπό έκδοση).

Τροπολογία 13
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει σοβαρό 
αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
και ότι υπάρχει απτός κίνδυνος τα κράτη 
μέλη να επηρεαστούν διαφορετικά από 
την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, 
ανάλογα με την οικονομική τους δομή 
και τα μέτρα που λαμβάνουν για να την 
αντιμετωπίσουν· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση 
των νέων αποκλίσεων στις κοινωνικές 
επιδόσεις των κρατών μελών, οι 
κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχουν θεσπίσει ευρύ φάσμα 
πρωτοβουλιών πολιτικής και πακέτων 
ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων της 
πρωτοβουλίας NextGenEU και της 
πρωτοβουλίας SURE, προκειμένου να 
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μετριαστούν οι οικονομικές και 
κοινωνικές δυσκολίες που προκαλεί η 
κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής 
προστασίας συμβάλλουν καθοριστικά 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, της 
ανεργίας και της άτυπης εργασίας, 
λειτουργούν δε ως ισχυροί οικονομικοί 
και κοινωνικοί σταθεροποιητές, 
τονώνοντας παράλληλα τη συνολική 
ζήτηση·

Τροπολογία 14
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ευρύ 
φάσμα δράσεων προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της 
πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους 
εργαζομένους και τους πολίτες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση των 
μέτρων μεταβάλλεται και διευρύνεται, για 
παράδειγμα μέσω της αυξημένης 
εστίασης στην προσαρμογή των χώρων 
εργασίας και των μεθόδων εργασίας, που 
απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον 
αφορά τη διαχείριση και την οργάνωση 
της εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εργαλεία που συλλέγουν και διαρθρώνουν 
πληροφορίες σχετικά με τις προσεγγίσεις 
που υιοθετήθηκαν, όπως για παράδειγμα 
η βάση δεδομένων EU PolicyWatch του 
Eurofound για τη νόσο COVID-19 ή τα 
πιο διαρθρωτικά μέσα που 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
Αναδιάρθρωσης σχετικά με τα μέσα 
στήριξης, είναι απαραίτητα για την 
παρακολούθηση των εξελίξεων και την 
παροχή στοιχείων σχετικά με την 
αξιολόγησή τους·
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Τροπολογία 15
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός του 2022 πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις 
και τις προκλήσεις που σχετίζονται με 
την απασχόληση και απορρέουν από την 
πανδημία COVID-19, καθώς και να 
στηρίξει τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις στη μετάβαση προς μια πιο 
αλληλέγγυα, ψηφιακή, πιο πράσινη και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης, οι βασικοί στόχοι 
της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό 
του 2022 θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
συμβολή στην εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας, τη στήριξη των νέων με την 
παροχή σε αυτούς της εκπαίδευσης και 
των ευκαιριών που χρειάζονται για να 
ακμάσουν, την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και την ένταξη περισσότερων 
γυναικών στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία 16
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις αφορούν την 
επένδυση στους ανθρώπους, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί 
τομείς πολιτικής στις κοινωνικές 
επενδύσεις περιλαμβάνουν την κοινωνική 
ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη 
διαρκείας, την εκπαίδευση, τη στέγαση, 
την απασχόληση, τη δικαιοσύνη και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες για μειονεκτούσες 
ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλά 
σχεδιασμένες κοινωνικές πολιτικές 
συμβάλλουν σημαντικά στη βιώσιμη 
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ανάπτυξη και μεγέθυνση, καθώς και στην 
προστασία των ανθρώπων από τη 
φτώχεια, και λειτουργούν ως παράγοντες 
οικονομικής σταθεροποίησης·

Τροπολογία 17
Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επάνοδος σε τροχιά ανάπτυξης: 
προϋπολογισμός 2022 για την ανάκαμψη 
από την κρίση της νόσου COVID-19

Επάνοδος σε τροχιά ανάπτυξης: 
προϋπολογισμός 2022 για την ανάκαμψη 
από την κρίση της νόσου COVID-19 και 
προτεραιότητες για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων της πανδημίας και τη 
διασφάλιση δίκαιης μετάβασης και 
κοινωνικής ανθεκτικότητας

Τροπολογία 18
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. τονίζει ότι ο αντίκτυπος της 
πανδημίας COVID-19 έχει άνευ 
προηγουμένου εμβέλεια, έκταση και 
μέγεθος, καθώς επηρεάζει την υγεία και 
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη 
και οδηγεί σε μια άνευ προηγουμένου 
κρίση με καταστροφικές συνέπειες για 
τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, 
τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2022 θα 
συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμο έτος και, 
συνεπώς, ζητεί μια άνευ προηγουμένου 
ανταπόκριση και έναν κοινωνικό και 
βιώσιμο προϋπολογισμό που δεν θα 
αφήνει κανέναν στο περιθώριο, 
συμπεριλαμβανομένων των άτυπων 
νοικοκυριών, όπως για παράδειγμα οι 
οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ+, ή των 
μονογονεϊκών οικογενειών, των 
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ηλικιωμένων, των μεταναστών και των 
προσφύγων, των Ρομά, των παιδιών και 
των νέων, των πλέον άπορων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων·

Τροπολογία 19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι, λόγω της ιδιαίτερης 
αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές 
της οικονομίας, η οποία δεν αναμένεται να 
επανέλθει το 2022 στα προ της πανδημίας 
επίπεδα, και της επιτακτικής ανάγκης για 
ταχεία ανάκαμψη από την οικονομική και 
κοινωνική ζημία που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19, ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης για το 2022 θα πρέπει να 
διαδραματίσει ακόμη πιο καθοριστικό 
ρόλο στη διασφάλιση θετικού και απτού 
αντίκτυπου στη ζωή των πολιτών και στη 
στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
στην μόχλευση επενδύσεων και στη 
στήριξη της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς 
και στη διευκόλυνση της μείωσης των 
οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών 
ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ 
των γενεών·

1. πιστεύει ότι το 2022 θα 
χαρακτηρίζεται από προκλήσεις που 
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση, 
εντείνονται σε μεγάλο βαθμό από την 
κρίση COVID-19 και επηρεάζουν 
ιδιαίτερα την αγορά εργασίας, από την 
ιδιαίτερη αβεβαιότητα σχετικά με τις 
προοπτικές της οικονομίας, η οποία δεν 
αναμένεται να επανέλθει το 2022 στα προ 
της πανδημίας επίπεδα, και της επιτακτικής 
ανάγκης για ταχεία ανάκαμψη από την 
οικονομική και κοινωνική ζημία που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, 
καθώς και από την ανάγκη να 
οικοδομηθεί μια κοινωνία ανθεκτική σε 
πιθανές μελλοντικές κρίσεις·

Τροπολογία 20

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ιδίως ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να προσφέρουν 
ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια 
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κλιματικά ουδέτερη οικονομία και 
συμπληρώνονται από μια ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, αντιμετωπίζοντας 
τις κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες και τις ανάγκες όσων έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, ιδίως 
των ομάδων που είναι ευάλωτες και 
μειονεκτούσες και εκείνων που δυνητικά 
θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση·

Τροπολογία 21

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 
θα πρέπει να έχει ισχυρή κοινωνική 
διάσταση, να τονώσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη συνοχή και την ανοδική 
κοινωνική σύγκλιση και να προωθήσει 
μια οικονομική διακυβέρνηση· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι πρέπει να διαδραματίσει 
καίριο ρόλο διασφαλίζοντας θετικό και 
απτό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και 
στην κοινωνικοοικονομική τους 
ευημερία, καθώς και συμβάλλοντας στο 
να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να 
μοχλευθούν επενδύσεις, να στηριχθεί η 
διατήρηση θέσεων εργασίας και να 
δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας 
σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να 
διευκολυνθεί η μείωση των οικονομικών, 
κοινωνικών, εδαφικών, διατομεακών 
ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ 
των γενεών· τονίζει ότι ο πλήρης 
αντίκτυπος της κρίσης δεν έχει ακόμη 
εκδηλωθεί, ιδίως λόγω του κινδύνου 
αύξησης της ανεργίας και, επομένως, 
είναι σημαντικό τα δίχτυα ασφαλείας να 
συνεχίσουν να λειτουργούν το 2022·
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Τροπολογία 22

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σκοπεύει, ως εκ τούτου, να 
καταρτίσει έναν μακρόπνοο 
προϋπολογισμό που θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 
ανάκαμψης και θα επιτρέψει στην Ένωση 
να τονώσει τις επενδύσεις και να 
αντιμετωπίσει την ανεργία, να προωθήσει 
την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, 
να βελτιώσει τις προοπτικές ζωής της νέας 
γενιάς και να αντιμετωπίσει τις 
δημογραφικές προκλήσεις, και να 
διασφαλίσει ένα περιβάλλον ασφάλειας 
και ευημερίας για τους πολίτες της ΕΕ· 
θεωρεί ότι οι προτεραιότητες αυτές είναι 
απαραίτητες για την υποστήριξη της 
ανάκαμψης και την οικοδόμηση των 
θεμελίων για μια πιο ανθεκτική Ένωση·

2. τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος και 
μακρόπνοος βιώσιμος προϋπολογισμός 
για το 2022 που θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 
ανάκαμψης και οικοδόμησης 
ανθεκτικότητας και θα επικεντρώνεται 
στην ιεράρχηση και τον μετριασμό των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 
της κρίσης COVID-19, καθώς και των 
επιπτώσεών της στην απασχόληση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη 
προστατεύονται και κανείς δεν μένει στο 
περιθώριο, και να στηριχθεί η ανάκαμψη 
των επιχειρήσεων και των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός για το 2022 
θα πρέπει να επιτρέψει στην Ένωση να 
τονώσει τις επενδύσεις και να 
αντιμετωπίσει την ανεργία, ιδίως την 
ανεργία των νέων, και τον 
μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, 
προωθώντας την ψηφιακή και την 
πράσινη μετάβαση, βελτιώνοντας τις 
προοπτικές ζωής της νέας γενιάς και 
αντιμετωπίζοντας τις δημογραφικές 
προκλήσεις, καταπολεμώντας τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως την 
παιδική φτώχεια, και εξασφαλίζοντας 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και την 
αποτελεσματική επιβολή τους, 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια, επαρκή 
κοινωνική προστασία, ευκαιρίες για 
όλους χωρίς διακρίσεις, και ένα 
εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο 
στα άτομα με αναπηρία, και προωθώντας 
ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας 
για τους πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
προτεραιότητες αυτές είναι απαραίτητες 
για την υποστήριξη της ανάκαμψης και την 
οικοδόμηση των θεμελίων για μια πιο 
ανθεκτική Ένωση·
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Τροπολογία 23
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στο 
Συμβούλιο του Ιουλίου είναι σημαντική, 
καθώς παρέχει στα κράτη μέλη το 
κατάλληλο μέσο τόσο για να αντιδράσουν 
σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση όσο 
και για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο η 
κρίση να οδηγήσει σε νέο ασύμμετρο 
κλυδωνισμό, επισημαίνει δε εν 
προκειμένω την ανάγκη να εντοπιστούν 
και να υποστηριχθούν αποτελεσματικά 
όσοι έχουν ανάγκη και στερούνται τόσο 
της επίσημης όσο και της άτυπης 
στήριξης για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων των οικονομικών 
δυσκολιών·

Τροπολογία 24
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
τηρείται η αρχή της εταιρικής σχέσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση των έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ) θεωρεί απαραίτητο η αρχή της 
εταιρικής σχέσης να συμπεριληφθεί στα 
ΕΔΕΤ, καθώς και σε άλλα συναφή 
ενωσιακά ταμεία, όπως για παράδειγμα ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RFF) και το REACT 
EU· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν τουλάχιστον το 0,25 % των 
πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
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επιμερισμένης διαχείρισης σε κάθε 
πρόγραμμα για την ανάπτυξη ικανοτήτων 
των κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
μεταξύ άλλων παρέχοντας κατάρτιση, 
λαμβάνοντας μέτρα δικτύωσης και 
ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο, και 
σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 
από κοινού από τους κοινωνικούς 
εταίρους για την υλοποίηση των 
πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης 
και κοινωνικής ένταξης·

Τροπολογία 25
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι, πριν από την πανδημία 
COVID-19, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν 
προβλήματα φτώχειας και υλικής 
στέρησης σε καθημερινή βάση, και ότι η 
κατάσταση θα επιδεινωθεί περισσότερο 
λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει ότι όλα 
τα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα 
στον κοινωνικό τομέα, και ιδίως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 
η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων (ΠΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ), το Πρόγραμμα για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία (EaSI), το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ), το ReactEU, ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF) κ.λπ. θα 
διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
ανάκαμψη κατά τα επόμενα έτη· εμμένει, 
επομένως, στην άποψη ότι όλα τα 
προγράμματα στον κοινωνικό τομέα, και 
ιδίως το ΕΚΤ+ και το ΤΕΒΑ, πρέπει να 
χρηματοδοτούνται επαρκώς ώστε να 
αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανεργία και 
φτώχεια στην Ευρώπη·
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Τροπολογία 26
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ+ θα είναι 
το κύριο μέσο οικονομικής ανάκαμψης 
μετά την πανδημία COVID-19 και ένα 
μέσο το οποίο θα ενισχύσει τη κοινωνική 
διάσταση της Ευρώπης θέτοντας σε 
εφαρμογή τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 
πιστεύει ότι τυχόν μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
ανάκαμψη και υλοποίηση των βασικών 
στόχων του, ιδίως την αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας 
μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων, 
την παιδική φτώχεια, τον κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 
τις διακρίσεις, τη διασφάλιση 
ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου, την 
αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης 
διαρθρωτικής δημογραφικής αλλαγής και 
τη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους, 
και ιδίως για τους γηράσκοντες 
πληθυσμούς, σε ζωτικές και βασικές 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η 
υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική 
προστασία, η κινητικότητα, η επαρκής 
σίτιση και η αξιοπρεπής στέγαση·

Τροπολογία 27
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ε. σημειώνει τη θέσπιση 
προσωρινών μέτρων στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστάσεων· επαναλαμβάνει ότι είναι 
απαραίτητο οι υποχρεώσεις θεματικής 
συγκέντρωσης να διατηρούνται ανά πάσα 
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στιγμή, μεταξύ άλλων σε περίπτωση 
έκτακτων υποχρεώσεων που θα έθεταν σε 
κίνδυνο βασικούς στόχους και επενδύσεις 
του ΕΚΤ+, καθώς και την ορθή χρήση 
και αποτελεσματικότητα των επενδύσεων 
από το ΕΚΤ+, καθώς, σε περίπτωση 
έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του 
ίδιου του ΕΚΤ+ και μειώνουν τις 
υποχρεώσεις θεματικής συγκέντρωσης· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
δώσουν προτεραιότητα και να 
αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους 
πόρους στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων 
για την ανάκαμψη κατά το τελευταίο έτος 
κατά το οποίο αυτή είναι διαθέσιμη, 
δεδομένου ότι το ΕΚΤ+ δεν προορίζεται 
να αποτελέσει μέσο έκτακτης ανάγκης 
και θα παραμείνει το κύριο ευρωπαϊκό 
μέσο για την υλοποίηση των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Τροπολογία 28
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2στ. πιστεύει ότι τα συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας πρέπει να 
ενισχυθούν και να συμπληρωθούν από 
μαζικές επενδύσεις σε ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της 
διαρθρωτικής ανεργίας, ιδίως μεταξύ των 
νέων και των εργαζομένων άνω των 55 
ετών· για τον σκοπό αυτό, τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια κοινή 
προσέγγιση όσον αφορά τις ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, με 
βάση την εμπειρία του SURE και με τον 
σχεδιασμό μόνιμων ενωσιακών 
μηχανισμών αντασφάλισης των κρατικών 
δαπανών για την απασχόληση, την 
κοινωνική προστασία και τις παροχές 
ανεργίας· αναγνωρίζει επίσης ότι η 
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Επιτροπή έχει δεσμευτεί να καθιερώσει 
ένα μόνιμο μέσο με τη μορφή ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας, 
καλεί δε, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή 
να θεσπίσει το ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης ανεργίας χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση·

Τροπολογία 29
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2ζ. επιμένει ότι η στήριξη από την 
Ένωση προς τα συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας θα πρέπει να 
εξαρτάται από τη διατήρηση του ίδιου 
επιπέδου συνθηκών και δικαιωμάτων 
εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
από απολύσεις και μείωση μισθών, και οι 
αποδέκτες της ενωσιακής στήριξης δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
καταβάλλουν πριμ σε διευθυντικά 
στελέχη ή μερίσματα σε μετόχους, δεν θα 
πρέπει να έχουν την έδρα τους σε 
φορολογικούς παραδείσους, ούτε και να 
υπονομεύουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, τη συμμετοχή των 
εργαζομένων ή τη συναπόφαση σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας·

Τροπολογία 30
Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια δυναμική οικονομία για την τόνωση 
των επενδύσεων και την αντιμετώπιση της 
ανεργίας

Μια δυναμική οικονομία για την τόνωση 
των επενδύσεων και την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και για την επίτευξη πλήρους 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής
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Τροπολογία 31

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ 
παραμένουν η ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και εξακολουθούν 
να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία ενός 
επαρκώς χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος ενιαίας αγοράς για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη 
ψηφιακών και επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων· υπογραμμίζει, επιπλέον, τις 
δυνατότητες του προγράμματος InvestEU 
για τη μόχλευση βιώσιμων, καινοτόμων 
και κοινωνικών επενδύσεων, αλλά και για 
την παροχή κεφαλαιακής στήριξης σε 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
που επηρεάζονται αρνητικά από την κρίση· 

3. υπενθυμίζει ότι οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παραμένουν 
η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και αγοράς εργασίας και θα 
εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη 
σημασία ενός επαρκώς 
χρηματοδοτούμενου προγράμματος ενιαίας 
αγοράς για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρών 
επιχειρήσεων με την ανάπτυξη ψηφιακών 
και επιχειρηματικών δεξιοτήτων· 
υπογραμμίζει, επιπλέον, τις δυνατότητες 
του προγράμματος InvestEU για τη 
μόχλευση βιώσιμων, καινοτόμων και 
κοινωνικών επενδύσεων, αλλά και για την 
παροχή κεφαλαιακής στήριξης και 
επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε 
ΜΜΕ που επηρεάζονται αρνητικά από την 
κρίση· τονίζει, ειδικότερα, τον καίριο 
ρόλο και την ανάγκη στήριξης των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που 
επιτελούν σημαντικές κοινωνικές 
λειτουργίες και συχνά παρέχουν 
απασχόληση σε ευάλωτες και 
αποκλεισμένες ομάδες·

Τροπολογία 32

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει την τρωτότητα των 
ΜΜΕ στην παρούσα κρίση, τις 
συνεχιζόμενες έντονες μεταβολές της 
αγοράς εργασίας και τις ελλείψεις 
δεξιοτήτων· τονίζει, επιπλέον, ότι οι 
ΜΜΕ πλήττονται ιδιαίτερα από τον 
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υπερβολικό διοικητικό φόρτο, ο οποίος 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο πλαίσιο 
της οικονομικής κρίσης που προκαλείται 
από την πανδημία COVID-19·

Τροπολογία 33
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι μισθοί αξιοπρεπούς 
διαβίωσης αποτελούν βασικό στοιχείο 
των δίκαιων συνθηκών εργασίας και μιας 
ακμάζουσας κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς και ότι οι αποδοχές θα πρέπει να 
επιτρέπουν στους εργαζόμενους να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και 
στις ανάγκες των οικογενειών τους· 
πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος στην ΕΕ 
θα πρέπει να λαμβάνει αποδοχές που να 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να 
στηρίζει τις επενδύσεις στην ποιοτική 
απασχόληση και τους μισθούς 
αξιοπρεπούς διαβίωσης·

Τροπολογία 34
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. επαναλαμβάνει ότι κάθε 
χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαρτάται από 
τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες 
όρους εργασίας και απασχόλησης και/ή 
από τις εργοδοτικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις οικείες συλλογικές 
συμβάσεις·
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Τροπολογία 35

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3δ. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη στην εκπλήρωση της δέσμευσης που 
έχουν αναλάβει βάσει της σύμβασης της 
ΔΟΕ για την επιθεώρηση εργασίας όσον 
αφορά τον αριθμό των επιθεωρητών 
εργασίας, βοηθώντας τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν την ικανότητα επιβολής και να 
ανταποκριθούν στη σύσταση της ΔΟΕ για 
1 επιθεωρητή εργασίας ανά 10 000 
εργαζομένους, και να ενισχύσουν τον 
ρόλο των συνδικαλιστικών εκπροσώπων 
για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας·

Τροπολογία 36

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3ε. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
διατεθούν οικονομικά μέσα για τη 
διασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρμογής και επιβολής των κανόνων για 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 
ενός βασικού μέτρου για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του ιού SARS-COVID2 
και για την αποκατάσταση της ομαλής 
διεξαγωγής των οικονομικών 
δραστηριοτήτων·

Τροπολογία 37

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3στ. επαναλαμβάνει ότι οι 
επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά, τόσο στην επιβολή 
των μέτρων ΕΑΥ που αποσκοπούν στην 
πρόληψη της μόλυνσης από τη νόσο 
COVID-19 και στην ανάπτυξη 
καθοδήγησης και βοήθειας προς τους 
εργοδότες και τους εργαζομένους, και ότι 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
τομείς υψηλού κινδύνου, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, οι υπηρεσίες, η 
εκπαίδευση και οι μεταφορές·

Τροπολογία 38

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει τη συνεχή ανάγκη 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία, ιδίως προκειμένου η ΕΕ να 
αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τα ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θεωρεί απαραίτητη 
την παροχή επαρκούς στήριξης στις ΜΜΕ 
στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά 
σε αυτές τις τεράστιες προκλήσεις·

4. τονίζει τη συνεχή ανάγκη 
επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα 
και την καινοτομία, ιδίως προκειμένου η 
ΕΕ να αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην 
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τα ιδιαίτερα 
πλεονεκτήματα του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», και θεωρεί απαραίτητη 
την παροχή επαρκούς στήριξης στις ΜΜΕ 
στα πεδία της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), της έρευνας και της 
καινοτομίας, ώστε να μπορούν να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις τεράστιες 
προκλήσεις·

Τροπολογία 39

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόσθετη χρηματοδότηση που 
διατίθεται στο πλαίσιο του REACT-EU 
για το έτος 2022, ιδίως όσον αφορά τις 
δράσεις του ΕΚΤ και του ΤΕΒΑ, και 
προτρέπει τα κράτη μέλη να διαθέσουν 
ταχέως τους πόρους αυτούς για τον 
μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης·

Τροπολογία 40

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την 
περιφερειακή πολιτική ως το κύριο 
επενδυτικό μέσο του προϋπολογισμού της 
ΕΕ που επιτρέπει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και έναν 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
ανάκαμψης· υπογραμμίζει τον ρόλο του 
στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
της ΕΕ, όπως η απασχόληση, η πράσινη 
οικονομία και η καινοτομία, και ως 
κινητήριας δύναμης για μια πιο βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς Ένωση·

5. υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο 
του προϋπολογισμού της ΕΕ που επιτρέπει 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους της ανάκαμψης· υπογραμμίζει τον 
ρόλο τους στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της ΕΕ, όπως η απασχόληση, η 
καταπολέμηση της φτώχειας, η κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία και η καινοτομία, και 
ως κινητήριας δύναμης για μια πιο βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς Ένωση· 
υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η περιφερειακή πολιτική, 
και ιδίως τη δίκαιη μετάβαση και την 
ανάγκη να διατηρηθούν και να 
αναπτυχθούν το βιομηχανικό δυναμικό 
και το ανθρώπινο κεφάλαιο των περιοχών 
που πλήττονται· επισημαίνει ότι η 
περιφερειακή πολιτική πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση 
των ίσων ευκαιριών απασχόλησης για 
όλους και στη στήριξη της 
επανειδίκευσης των εργαζομένων μέσω 
της παροχής επαρκούς διά βίου 
κατάρτισης· τονίζει τη σημασία της 
ισότητας των φύλων για την εκτέλεση 
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κονδυλίων, καθώς αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για ανάπτυξη, απασχόληση και 
κοινωνική συνοχή·

Τροπολογία 41
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας και μετά από αυτήν, 
προτεραιότητα είναι η διατήρηση των 
θέσεων εργασίας και, για τον σκοπό 
αυτόν, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζει και να 
συντονίζει καλύτερα τη συνέχιση και την 
επέκταση των μέτρων έκτακτης ανάγκης 
για την προστασία όλων των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων με επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας και των αυτοαπασχολούμενων 
εργαζομένων, για όσο διάστημα 
απαιτείται έως την πλήρη ανάκαμψη της 
οικονομίας·

Τροπολογία 42
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι τα προγράμματα της 
Ένωσης θα πρέπει να εστιάσουν σε έργα 
που προωθούν και ενισχύουν τη 
διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και τη δημιουργία νέων 
ποιοτικών θέσεων εργασίας με 
δικαιώματα και σταθερές και 
ρυθμιζόμενες αμοιβές και συνθήκες 
εργασίας, καθώς και την αποτελεσματική 
και δραστική καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· υπογραμμίζει επίσης ότι 
είναι σημαντικό να εξαλειφθεί η φτώχεια, 
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συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας, και να αντιμετωπιστούν οι 
κοινωνικές ανισότητες, η ανεργία των 
νέων και η πρόσβαση των νέων στην 
αγορά εργασίας·

Τροπολογία 43
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. είναι της γνώμης ότι η 
παρακολούθηση των επιπτώσεων της 
ανεργίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, ιδίως όπου έχει αυξηθεί 
σημαντικά, θα έχει ιδιαίτερη σημασία, 
δεδομένου ότι οι επιπτώσεις αυτές μπορεί 
να είναι δυσκολότερο να αμβλυνθούν με 
προσωρινή στήριξη, επισημαίνει δε 
περαιτέρω ότι η επανεξέταση των 
προτύπων προστασίας κατά της ανεργίας 
και των ενεργητικών πολιτικών για την 
αγορά εργασίας θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση των 
αναμενόμενων αλλαγών στις δομές της 
αγοράς εργασίας·

Τροπολογία 44
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς απασχόλησής τους ή τον τομέα 
εργασίας τους, θα πρέπει να 
επωφελούνται από την προστασία που 
παρέχει η εργατική νομοθεσία, 
ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας ή 
τη φύση της σχέσης εργασίας τους, και 
θα πρέπει να προστατεύονται από κάθε 
μορφή διακρίσεων ή παρεκκλίσεων που 
οδηγούν σε δυσμενή μεταχείριση των 
νέων εργαζομένων ή άλλων ευάλωτων 
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ομάδων· αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι 
τομείς που έχουν πληγεί σοβαρότερα από 
την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 
είναι γυναικοκρατούμενοι και βασικοί 
τομείς, ορισμένοι από τους οποίους με 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν ειδικές 
προσπάθειες και να διατεθούν ειδικοί 
πόροι κατά την περίοδο ανάκαμψης για 
να βελτιωθούν οι συνθήκες απασχόλησης 
και η αναγνώριση αυτών των τομέων·

Τροπολογία 45
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα και 
τις δυνατότητες του προγράμματος 
EU4Health, το οποίο στο πλαίσιο του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) κατέστη το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
υγείας που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· αναμένει ότι θα 
ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της ΕΕ που παρέχουν 
πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα της 
υγείας, όπως το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ, το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και η 
Ψηφιακή Ευρώπη·

6. επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα και 
τις δυνατότητες του προγράμματος 
EU4Health, το οποίο στο πλαίσιο του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) κατέστη το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
υγείας που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί να 
διατεθούν κονδύλια της Ένωσης για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στην υγεία 
για όλους προωθώντας την εγκατάσταση 
ιατρών και τη συντήρηση νοσοκομείων 
σε αγροτικές περιοχές· ενθαρρύνει 
σθεναρά τη θέσπιση κοινών προτύπων 
για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων και την εφαρμογή 
ισορροπημένων λύσεων για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στα εμβόλια 
ξεκινώντας από τις πιο εκτεθειμένες 
ομάδες· αναμένει ότι θα ενισχυθούν οι 
συνέργειες μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων της ΕΕ που παρέχουν 
πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα της 
υγείας, όπως το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ, το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και η 
Ψηφιακή Ευρώπη·

Τροπολογία 46
Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθούν τα καθολικά και αλληλέγγυα 
συστήματα δημόσιας υγείας, ως μέρος 
του κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ και της 
δέσμευσης για ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες μέσω επενδύσεων σε δημόσια, 
μη κερδοσκοπικά συστήματα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
υπάρχουν επαρκή επίπεδα ειδικευμένου, 
καλά καταρτισμένου και καλά 
αμειβόμενου προσωπικού, ικανού να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
πληθυσμού· συνιστά ένθερμα να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες με τη 
βελτίωση της εξειδίκευσης των 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης και την παροχή στους 
εργαζομένους του δικαιώματος 
πρόσβασης σε ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε 
επαγγελματίες υγείας επενδύοντας σε 
δεξιότητες, δίνοντας αξία και 
στηρίζοντας τα επαγγέλματα 
υγειονομικής περίθαλψης και 
καθιστώντας τα πιο ελκυστικά και 
προσβάσιμα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

Τροπολογία 47
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος να εμφανιστούν προβλήματα 
ψυχικής υγείας και χαμηλότερο επίπεδο 
ψυχικής ευεξίας, ο οποίος θα ενταθεί 
τόσο λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας 
όσο και λόγω της εργασιακής 
ανασφάλειας, και είναι της γνώμης ότι οι 
άνθρωποι θα χρειαστούν πρόσθετη 



PE680.994v01-00 34/57 AD\1226205EL.docx

EL

υποστήριξη για να επιστρέψουν στην 
κανονική κατάσταση και να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 
δημιούργησε η πανδημία, καλεί δε τα 
κράτη μέλη να δώσουν προσοχή σε 
τρόπους μετριασμού των κινδύνων για 
την ψυχική υγεία σε περίπτωση 
περαιτέρω κυμάτων της νόσου COVID-
19·

Τροπολογία 48
Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κοινωνική ανάκαμψη και εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων

Τροπολογία 49
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης 
ανάπτυξης μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με 
στόχο την επίτευξη πλήρους 
απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, 
την προώθηση της ισότητας για όλους 
και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 
καθώς και τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν το κλειδί 
για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και την ενίσχυση της ευημερίας 
όλων·

Τροπολογία 50
Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. τονίζει τη σημασία της 
πρόσβασης σε ίσα δικαιώματα, όπως η 
κοινωνική προστασία και η προστασία 
του εισοδήματος, και την ανάγκη για 
επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανεργίας των νέων, ιδίως κατά τη 
διάρκεια της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19· υπενθυμίζει ότι μέσω της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), τα 
δικαιώματα αυτά θα επεκταθούν σε 
όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα 
από τη σχέση εργασίας τους, και θα 
επεκταθούν τα ίδια δικαιώματα κάλυψης 
στους εργαζομένους με άτυπη 
απασχόληση και στους 
αυτοαπασχολούμενους· πιστεύει ότι η 
εφαρμογή του ΕΠΚΔ θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με τη δημιουργία 
ευρωπαϊκών μηχανισμών αντασφάλισης 
για την προστασία της απασχόλησης και 
την καταπολέμηση της ανεργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 
των θέσεων εργασίας και του 
εισοδήματος των εργαζομένων σε 
καταστάσεις εξωτερικών κλυδωνισμών·

Τροπολογία 51
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ε. είναι της γνώμης ότι ένα φιλόδοξο 
σχέδιο δράσης υψηλού επιπέδου για την 
εφαρμογή των 20 αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) με δεσμεύσεις για ανοδική 
σύγκλιση θα συμβάλει στην επίτευξη 
ισόρροπης και βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης στην ΕΕ, στην προώθηση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
στην εμβάθυνση της οικονομικής και 
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πολιτικής ολοκλήρωσης της ΕΕ· πιστεύει 
ακράδαντα ότι το σχέδιο δράσης θα 
χρησιμεύσει ως εργαλείο για την ΕΕ, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους ώστε να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις με τις οποίες έρχεται 
αντιμέτωπη η Ευρώπη, όπως η 
ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η 
δημογραφική αλλαγή, και θα συμβάλει 
στην άμβλυνση των αρνητικών 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 
στην υγεία, την απασχόληση και τις 
κοινωνικές και οικονομικές πτυχές· 
τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν 
επαρκείς πόροι για τη χρηματοδότηση 
του σχεδίου δράσης και, έως ότου 
καταστούν ορατές οι οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας, να 
συμπληρώνονται από τη γενική ρήτρα 
διαφυγής, υποστηριζόμενη από 
συνεκτικές πολιτικές της ΕΚΤ, καθώς και 
από σύμφωνο σταθερότητας και 
ανάπτυξης, που αποσκοπούν στη 
συνολική ευημερία των ανθρώπων, στην 
ένταξη στην αγορά εργασίας και στην 
προστασία των εργαζομένων·

Τροπολογία 52
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6στ. είναι της γνώμης ότι ο μηχανισμός 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) 
πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, προκειμένου να 
δημιουργηθούν σταθερές ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει κοινωνική 
συνοχή και ένταξη, και τονίζει ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε όλες τις σχετικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και στα σχέδια εφαρμογής που 
συνδέονται με το Next Generation EU·
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Τροπολογία 53
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ζ. υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός 
διάλογος και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει 
να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του 
σχεδίου ανάκαμψης, να δημιουργήσουν 
αίσθημα ευθύνης για τις μεταρρυθμίσεις 
και τις επενδύσεις και να διασφαλίσουν 
ότι η περιβαλλοντική και η ψηφιακή 
μετάβαση είναι κοινωνικά δίκαιες, και 
πιστεύει ότι οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις είναι καίριας σημασίας 
για την εξασφάλιση ικανοποιητικών 
εργασιακών και κοινωνικών 
αποτελεσμάτων διασφαλίζοντας 
καλύτερη θεσμοθέτηση και εφαρμογή 
των κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
οι κοινωνικοί εταίροι, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή 
του ΕΠΚΔ και να συμμετέχουν 
συστηματικά στον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Τροπολογία 54

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αντιμετώπιση της πρόκλησης της 
ψηφιακής και πράσινης μετάβασης

Αντιμετώπιση της πρόκλησης της 
ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης

Τροπολογία 55

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την επείγουσα ανάγκη, που 
επιτάθηκε από την κρίση COVID-19, να 
γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να 
επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της Ευρώπης· επισημαίνει τη σημασία 
των συνεργειών μεταξύ των 
προγραμμάτων της ΕΕ για να 
δημιουργηθούν επιτυχημένες συνθήκες 
για την επιτάχυνση της διείσδυσης 
ρηξικέλευθων τεχνολογιών και 
καινοτομιών στην αγορά· θεωρεί ότι το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 
συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία και στην 
επίτευξη τεχνολογικής κυριαρχίας· 
αναμένει ότι το πρόγραμμα αυτό θα 
τονώσει τις επενδύσεις στην υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή 
νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια 
στην ΕΕ, καθώς και την προώθηση 
προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
ολόκληρη την οικονομία και την 
κοινωνία·

7. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε μια 
ψηφιακή και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία θα πρέπει να βασίζεται στην 
κοινωνική δικαιοσύνη, την αυξημένη 
ευημερία, την κοινωνική πρόοδο, την 
ασφάλεια, την ευμάρεια, την ισότητα και 
την ένταξη και θα πρέπει να εξασφαλίζει 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να 
σέβεται πλήρως τα εργασιακά 
δικαιώματα· τονίζει ότι θα χρειαστούν 
επενδύσεις για την προσαρμογή των 
εγκαταστάσεων βιομηχανικής παραγωγής 
και για τη βελτίωση των σχετικών 
υποδομών, της συνδεσιμότητας, της 
ασφάλειας των δικτύων και της 
μελλοντικής οργάνωσης της εργασίας, 
καθώς και επενδύσεις σε νέους τρόπους 
παροχής κοινωνικής και οργανωτικής 
στήριξης στους εργαζομένους, όπως η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
τηλεργαζομένων και η θέσπιση 
«δικαιώματος αποσύνδεσης»· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη, που επιτάθηκε από την 
κρίση COVID-19, να γεφυρωθεί το 
ψηφιακό χάσμα και να επιταχυνθεί ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης· 
τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επενδύσεις 
και η ψηφιακή μετάβαση είναι 
πολυδεκτικές και δεν αφήνουν κανέναν 
πίσω, ιδίως όσον αφορά τις 
μειονεκτούσες ομάδες και περιφέρειες· 
στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ευρεία 
πρόσβαση για όλους, μεταξύ άλλων σε 
απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, 
στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά εργαλεία, 
καθώς και στην ψηφιακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση, ιδίως για τα άτομα με 
αναπηρία και τους ηλικιωμένους·

Τροπολογία 56

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει τη σημασία των 
συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων 
της ΕΕ για να δημιουργηθούν 
επιτυχημένες συνθήκες για την 
επιτάχυνση της διείσδυσης ρηξικέλευθων 
τεχνολογιών και καινοτομιών στην 
αγορά· θεωρεί ότι το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη» συμβάλλει 
καθοριστικά στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην 
παγκόσμια ψηφιακή οικονομία και στην 
επίτευξη τεχνολογικής κυριαρχίας· 
αναμένει ότι το πρόγραμμα αυτό θα 
τονώσει τις επενδύσεις στην υπολογιστική 
υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή 
νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια 
στην ΕΕ, καθώς και την προώθηση 
προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
ολόκληρη την οικονομία και την 
κοινωνία· είναι της άποψης ότι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να 
βασίζεται στην ανθρωποκεντρική και 
δεοντολογική προσέγγιση, δεδομένου ότι 
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να 
προστατεύονται σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης και χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης·

Τροπολογία 57
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι απαιτείται ισχυρή 
απάντηση στις νέες προκλήσεις της 
οικονομίας της περιστασιακής 
απασχόλησης, με τον πολλαπλασιασμό 
ενός ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού 
ψηφιακών πλατφορμών και την έλλειψη 
προστασίας και δικαιωμάτων των 
εργαζομένων λόγω της εκτεταμένης 
χρήσης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης ή 
της επισφάλειας που πλήττει κυρίως τους 
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νέους εργαζομένους και άλλες ευάλωτες 
ομάδες· τονίζει ότι θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2022 και η 
εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών και 
μέτρων για τις δεξιότητες, με στόχο τη 
στήριξη της μετάβασης των αγορών 
εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή 
στη δημογραφική αλλαγή, την 
αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

Τροπολογία 58
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στη διασφάλιση 
της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της δίκαιης μετάβασης 
προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική 
οικονομία· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι η νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική θα υποστηριχθεί με επαρκείς 
πόρους, προκειμένου να μπορέσει η 
Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν 
θα μείνει πίσω, και σκοπεύει να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της 
στρατηγικής στον προϋπολογισμό του 
2022· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
μια σύγχρονη και ανθεκτική υποδομή της 
ΕΕ αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας 
και την οικοδόμηση της στρατηγικής 
αυτονομίας της ΕΕ· αναγνωρίζει, ως εκ 
τούτου, την προστιθέμενη αξία του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF) και των διαστημικών 
προγραμμάτων της ΕΕ·

8. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στη διασφάλιση 
της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και της δίκαιης μετάβασης 
προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική 
οικονομία μέσω της βελτίωσης της 
ευημερίας όλων και της μείωσης των 
κοινωνικών ανισοτήτων και των 
οικονομικών ανισορροπιών μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και των 
γενεών· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι η νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική θα υποστηριχθεί με επαρκείς 
πόρους, προκειμένου να μπορέσει η 
Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δίκαιη 
μετάβαση δεν θα αφήσει κανένα άτομο 
και κανέναν τόπο πίσω, θα αντιμετωπίσει 
τις κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες και θα έχει ιδίως ως στόχο 
την προστασία των εργαζομένων, και 
σκοπεύει να παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή της στρατηγικής, καθώς και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας στον 
προϋπολογισμό του 2022· επαναλαμβάνει 
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ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία και μια βιώσιμη 
κοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
συνδυασμό με την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι μια σύγχρονη και ανθεκτική 
υποδομή της ΕΕ αποτελεί βασικό στοιχείο 
για την αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας και την οικοδόμηση 
της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· 
αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, την 
προστιθέμενη αξία του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και των 
διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ·

Τροπολογία 59
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. χαιρετίζει το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ) και τονίζει ότι το 
ΤΔΜ πρέπει να επικεντρωθεί στις 
ανάγκες των ατόμων και την κοινωνική 
ευημερία και να οδηγήσει στην κοινωνική 
βιωσιμότητα με τη στήριξη της 
δημιουργίας αξιοπρεπών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας, την επανειδίκευση των 
εργαζομένων, και τη δημιουργία 
κοινωνικών υποδομών, ώστε κανείς να 
μην μείνει στο περιθώριο· πιστεύει 
ακράδαντα ότι τα μέτρα δίκαιης 
μετάβασης θα επιτρέψουν την πλήρη 
εφαρμογή της πράσινης και της 
ψηφιακής μετάβασης, ενώ παράλληλα θα 
καθησυχάσουν τους εργαζομένους ότι θα 
συνεχίσουν να έχουν σταθερή θέση 
εργασίας ή εισόδημα επαρκές για τη 
διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού 
επιπέδου για αυτούς και τις οικογένειές 
τους· για τον σκοπό αυτό, προωθεί την 
πρόσβαση σε ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης, ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών 
κατάρτισης και επανακατάρτισης, καθώς 
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και τις μαζικές επενδύσεις για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και μια 
διακυβέρνηση που θα βασίζεται στον 
κοινωνικό διάλογο·

Τροπολογία 60
Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών για τη 
νέα γενιά και αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων

Εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών για τη 
νέα γενιά και αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και δημογραφικών 
προκλήσεων

Τροπολογία 61
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -9 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-9. τάσσεται υπέρ ενός 
προϋπολογισμού της ΕΕ που θα προωθεί 
την ισότητα σε όλα τα στάδια της ζωής – 
από την αρχή έως το τέλος της ζωής των 
ανθρώπων· για τον σκοπό αυτό, ζητεί τη 
δημιουργία ενός προγράμματος για τη 
στήριξη των κρατών μελών που 
επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να 
ενισχύσουν ένα δημόσιο και οικουμενικό 
δίκτυο υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 
φροντίδας των ηλικιωμένων, καθώς και 
ένα δημόσιο δίκτυο για τα ιδιαίτερα 
εξαρτώμενα άτομα, όπως τα άτομα με 
αναπηρία ή τα άτομα με ανάγκες 
μακροχρόνιας φροντίδας·

Τροπολογία 62

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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9. υπογραμμίζει ότι, όπως συνέβη 
στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008, οι νέοι πλήττονται και 
πάλι ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 
κρίσης COVID-19· τονίζει, ως εκ τούτου, 
ότι θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως 
όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης για 
την επιτυχή βελτίωση της ένταξης στην 
αγορά εργασίας και των προοπτικών 
ζωής των νέων·

9. επισημαίνει τις αλλαγές στις 
καθημερινές συνήθειες και τα πρότυπα 
εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-
19· υπογραμμίζει ότι, όπως συνέβη στον 
απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 
2008, οι νέοι, ιδίως όσοι ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες, πλήττονται και πάλι 
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19· τονίζει ότι θα πρέπει να 
παρασχεθεί ειδική στήριξη στους νέους 
εργαζομένους, οι οποίοι συγκαταλέγονται 
στους πλέον πληγέντες από την κρίση, 
μεταξύ άλλων λόγω του γεγονότος ότι 
συχνά απασχολούνται υπό επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας και σε προσωρινές 
θέσεις εργασίας·

Τροπολογία 63

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναγάγουν την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε 
προτεραιότητα, ιδίως στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής προσπάθειας για ανάκαμψη, 
να αξιοποιήσουν πλήρως τα 
χρηματοδοτικά μέσα όπως τις Εγγυήσεις 
για τη Νεολαία, καθώς και ευρωπαϊκά 
προγράμματα όπως το Erasmus+, και να 
λάβουν προσαρμοσμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Τροπολογία 64

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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9β. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα 
πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όλες οι 
δυνατότητες χρηματοδότησης για την 
επιτυχή βελτίωση της ένταξης στην 
αγορά εργασίας και των προοπτικών 
ζωής των νέων, ώστε να δημιουργηθούν 
καλύτερες ευκαιρίες για αυτούς· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμη 
μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης 
των νέων, ιδίως τις ενισχυμένες εγγυήσεις 
για τη νεολαία, και τονίζει την ανάγκη τα 
κράτη μέλη να την εφαρμόσουν με την 
επένδυση των σχετικών κονδυλίων της 
ΕΕ που διατίθενται στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+, της Πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων, του REACT-EU, 
του ΕΤΠΑ και του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
απασχόληση των νέων· στο πλαίσιο αυτό, 
θεωρεί ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν 
προγράμματα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης για την Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων·

Τροπολογία 65

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. υπενθυμίζει ότι, εφόσον οι 
Εγγυήσεις για τη Νεολαία ενισχυθούν και 
καταστούν δεσμευτικές, θα μπορέσουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη των κρατών μελών για να 
επενδύσουν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, στη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη, ενεργειακά αποδοτική και 
κυκλική οικονομία, και την απόκτηση 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις 
θέσεις αυτές, διασφαλίζοντας ότι κανένας 
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νέος, ιδίως από μειονεκτούσες ομάδες, 
δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά τη 
μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

Τροπολογία 66

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επιμένει ότι η Ένωση δεν μπορεί να 
βρει βιώσιμους τρόπους για την επίτευξη 
ανάκαμψης χωρίς τη νέα γενιά της· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθούν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι για προγράμματα 
της Ένωσης, όπως το Erasmus+, των 
οποίων η επιτυχία όσον αφορά τη 
διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης σε ολόκληρη 
την Ένωση είναι αδιαμφισβήτητη· 
επισημαίνει τις δυνατότητες του 
προγράμματος αυτού όσον αφορά την 
χωρίς αποκλεισμούς προώθηση της 
αριστείας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας

10. επιμένει ότι η Ένωση δεν μπορεί να 
βρει βιώσιμους τρόπους για την επίτευξη 
ανάκαμψης χωρίς τη νέα γενιά της· 
επισημαίνει επιπλέον ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί 
πόροι για προγράμματα της Ένωσης που 
παρέχουν στους νέους ευκαιρίες 
εκπαίδευσης ή εθελοντισμού στο 
εξωτερικό, όπως το Erasmus+, των οποίων 
η επιτυχία όσον αφορά τη διεύρυνση των 
ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση 
είναι αδιαμφισβήτητη· επισημαίνει τις 
δυνατότητες του προγράμματος αυτού 
όσον αφορά την χωρίς αποκλεισμούς 
προώθηση της κινητικότητας, της 
αριστείας, της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της 
διαπροσωπικής σύνδεσης· τονίζει ότι οι 
δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να 
επικεντρώνονται στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, την εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα 
πραγματικότητα της αγοράς εργασίας·

Τροπολογία 67

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω 
από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών 
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στην ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια ή 
τον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι, 
στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την 
πανδημία COVID-19, η αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας θα καταστεί 
ακόμη πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
δημιουργήσει επειγόντως Ευρωπαϊκή 
Εγγύηση για τα Παιδιά, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί στην 
Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού θα έχει 
πρόσβαση στο πλέον βασικό σύνολο 
δικαιωμάτων, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η παιδική μέριμνα, η 
εκπαίδευση, η προσχολική εκπαίδευση, η 
επαρκής διατροφή και η αξιοπρεπής 
στέγαση·

Τροπολογία 68
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί όλα τα κράτη μέλη, και όχι 
μόνο αυτά που πλήττονται περισσότερο 
από την ανεργία των νέων, να συνεχίσουν 
να επενδύουν επαρκείς πόρους του ΕΚΤ+ 
σε μέτρα για τη στήριξη της 
απασχόλησης των νέων και να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων τους 
από το ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη 
διαχείριση σε στοχευμένες δράσεις και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη 
στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης των 
νέων·

Τροπολογία 69
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. επαναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο 
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που διαδραματίζουν η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην 
παροχή των αναγκαίων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους 
νέους που εισέρχονται στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην 
ποιότητα και την ελκυστικότητα της ΕΕΚ 
μέσω του ΕΚΤ+ και των ενισχυμένων 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

Τροπολογία 70
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. καλεί, εν προκειμένω, όλα τα 
κράτη μέλη, όχι μόνο αυτά που 
πλήττονται περισσότερο από την παιδική 
φτώχεια, να διαθέσουν τουλάχιστον το 
5 % των πόρων του ΕΚΤ+ υπό 
επιμερισμένη διαχείριση για να στηρίξουν 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά· 
επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να διαθέσει 
και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
όλους τους δυνατούς πόρους για την 
εφαρμογή της Εγγύησης για τα Παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων του ReactEU, του 
RRF κ.λπ.·

Τροπολογία 71

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι πρέπει να εξευρεθούν 
βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για 
την επιτυχή αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών δημογραφικών προκλήσεων, 
καθώς και για τον μετριασμό της διαρροής 
εγκεφάλων στις αγροτικές, 
απομακρυσμένες και λιγότερο 

11. τονίζει ότι πρέπει να εξευρεθούν 
βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για 
την επιτυχή αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών δημογραφικών προκλήσεων, 
καθώς και για τον μετριασμό της διαρροής 
εγκεφάλων και των ελλείψεων εργατικού 
δυναμικού και δεξιοτήτων στις αγροτικές, 
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ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ· τονίζει ότι 
χρειάζονται οικονομικοί πόροι για να 
αναζωογονηθούν οι περιοχές που 
πλήττονται από την μείωση του 
πληθυσμού και ότι πρέπει να παρασχεθεί 
επαρκής υποστήριξη στους ηλικιωμένους 
στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη, την 
κινητικότητα και τις δημόσιες υπηρεσίες· 
τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
κατάλληλων δομών για να μελετηθούν οι 
τάσεις και να προταθούν μέτρα για την 
κατάλληλη αντιμετώπιση της 
δημογραφικής αλλαγής·

απομακρυσμένες και λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ· 
υπογραμμίζει επίσης τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι ψηφιακές λύσεις για τη 
δημιουργία δυνατοτήτων τηλεργασίας 
που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
εργάζονται χωρίς να χρειάζεται να 
μετακινηθούν στις μεγαλύτερες πόλεις· 
τονίζει ότι χρειάζονται οικονομικοί πόροι 
για να αναζωογονηθούν οι περιοχές που 
πλήττονται από την μείωση του 
πληθυσμού, για παράδειγμα, με την 
παροχή καλύτερης στήριξης στις νέες 
οικογένειες, τη δημιουργία προσβάσιμων 
και ποιοτικών υποδομών φροντίδας για 
παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία 
ή άλλες ευάλωτες ομάδες, και ότι πρέπει 
να παρασχεθεί επαρκής υποστήριξη στις 
οικογένειες και στους ηλικιωμένους στην 
Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και τη 
μακροχρόνια φροντίδα, την κινητικότητα, 
τη διά βίου μάθηση και τις δημόσιες 
υπηρεσίες, και ιδίως την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· τονίζει, επομένως, την 
ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων δομών 
για να μελετηθούν οι τάσεις και να 
προταθούν μέτρα για την κατάλληλη και 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της 
δημογραφικής αλλαγής·

Τροπολογία 72

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι είναι η 
ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο από 
την πανδημία COVID-19 όσον αφορά τα 
ποσοστά θνησιμότητας, τους κινδύνους 
κοινωνικής απομόνωσης και τους 
κινδύνους σοβαρών ασθενειών, με τη 
σοβαρότητα της νόσου COVID-19 να 
αυξάνεται με την ηλικία· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 
θα πρέπει να υπογραμμίζει τη σημασία 



AD\1226205EL.docx 49/57 PE680.994v01-00

EL

που έχουν η διαφύλαξη και η προαγωγή 
της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στην 
ΕΕ·

Τροπολογία 73
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. ζητεί, επιπλέον, επαρκή 
χρηματοδότηση για τη στήριξη των 
επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά τα αυξανόμενα 
προβλήματα έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, κακών συνθηκών 
στέγασης, αποκλεισμού από τη στέγαση 
και αστεγίας·

Τροπολογία 74
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
κινητοποιήσουν περισσότερο τους πόρους 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ) και να τους 
συνδυάσουν με εθνικές και τοπικές 
επενδύσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η ενεργειακή φτώχεια και η 
υλική στέρηση, να καταπολεμηθούν 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές και μεταξύ των νέων, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία, και να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και 
προγράμματα και σε οικονομικά προσιτές 
υποδομές επικοινωνίας·
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Τροπολογία 75
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη 
και η ευημερία, η εσωτερική ασφάλεια, η 
προστασία των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ, η εύρυθμη λειτουργία του χώρου 
Σένγκεν και η ελεύθερη κυκλοφορία εντός 
της ΕΕ είναι άρρηκτα αλληλένδετες και 
αμοιβαία επωφελείς· τονίζει ότι η 
περαιτέρω ολοκλήρωση του χώρου 
Σένγκεν, με βάση εκτιμήσεις 
εμπειρογνωμόνων, θα παράσχει στα κράτη 
μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά 
σύνορα ενισχυμένες οικονομικές ευκαιρίες 
για τον έλεγχο των συνόρων· υπογραμμίζει 
τη σημασία της πραγματοποίησης ισχυρών 
επενδύσεων της ΕΕ στον τομέα της 
εσωτερικής ασφάλειας με σκοπό την 
ενίσχυση της επιβολής του δικαίου της ΕΕ 
και τη δικαστική ανταπόκριση στις 
διασυνοριακές εγκληματικές απειλές, 
καθώς και την προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών·

12. θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη 
και η ευημερία, η εσωτερική ασφάλεια, η 
προστασία των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ, η εύρυθμη λειτουργία του χώρου 
Σένγκεν και η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων και των παρόχων 
υπηρεσιών εντός της ΕΕ είναι άρρηκτα 
αλληλένδετες και αμοιβαία επωφελείς· 
τονίζει ότι η περαιτέρω ολοκλήρωση του 
χώρου Σένγκεν, με βάση εκτιμήσεις 
εμπειρογνωμόνων, θα παράσχει στα κράτη 
μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά 
σύνορα ενισχυμένες οικονομικές ευκαιρίες 
για τον έλεγχο των συνόρων· υπογραμμίζει 
τη σημασία της πραγματοποίησης ισχυρών 
επενδύσεων της ΕΕ στον τομέα της 
εσωτερικής ασφάλειας με σκοπό την 
ενίσχυση της επιβολής του δικαίου της ΕΕ 
και τη δικαστική ανταπόκριση στις 
διασυνοριακές εγκληματικές απειλές, 
καθώς και την προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι είναι σημαντικό να οικοδομηθεί 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, 
η οποία είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργική δικαστική συνεργασία και τη 
συνεργασία στον τομέα της επιβολής του 
νόμου·

Τροπολογία 76
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει την ανάγκη για επαρκή 
χρηματοδότηση, στελέχωση και κατάρτιση 
του προσωπικού για όλους τους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και 
των συνοριακών ελέγχων ώστε να 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 

13. επισημαίνει την ανάγκη για επαρκή 
χρηματοδότηση, στελέχωση και κατάρτιση 
του προσωπικού για όλους τους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και 
των συνοριακών ελέγχων, της εργασίας 
και της υγείας ώστε να μπορέσουν να 



AD\1226205EL.docx 51/57 PE680.994v01-00

EL

αυξημένες αρμοδιότητές τους, καθώς και 
τη σημασία της μεταξύ τους συνεργασίας, 
την ανάγκη για τεχνολογικές καινοτομίες 
και προσαρμογή και τον ζωτικό ρόλο τους 
στην ενίσχυση της συνεργασίας και του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

ανταπεξέλθουν στις αυξημένες 
αρμοδιότητές τους, καθώς και τη σημασία 
της μεταξύ τους συνεργασίας, την ανάγκη 
για τεχνολογικές καινοτομίες και 
προσαρμογή και τον ζωτικό ρόλο τους 
στην ενίσχυση της συνεργασίας και του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

Τροπολογία 77
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει την ευθύνη της ΕΕ να 
διασφαλίσει ότι θα διαθέτει επαρκείς 
πόρους για να αντιμετωπίσει τις 
γεωπολιτικές συνέπειες της κρίσης και να 
διασφαλίσει ένα ασφαλές και σταθερό 
παγκόσμιο περιβάλλον·

15. υπογραμμίζει την ευθύνη της ΕΕ να 
διασφαλίσει ότι θα διαθέτει επαρκείς 
πόρους και να εξετάσει, σε συνεργασία με 
διεθνούς εταίρους και τρίτες χώρες, 
αποδοτικούς τρόπους για να 
αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές συνέπειες 
της κρίσης και να διασφαλίσει ένα 
ασφαλές και σταθερό παγκόσμιο 
περιβάλλον·

Τροπολογία 78

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, μετά την 
καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ 2021-
2027, η δρομολόγηση εμβληματικών 
προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το Erasmus+, 
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», καθώς 
και η χρηματοδότηση της Πράσινης 
Συμφωνίας και των στρατηγικών 
ψηφιοποίησης, καθυστέρησαν σημαντικά· 
αναμένει, ως εκ τούτου, ότι θα καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα νέα προγράμματα 
της ΕΕ θα είναι πλήρως λειτουργικά το 
2022· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 

17. τονίζει ότι, μετά την 
καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ 2021-
2027, η δρομολόγηση εμβληματικών 
προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το Erasmus+ 
και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και 
ταμεία όπως το ΕΚΤ+, καθώς και η 
χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας 
και των στρατηγικών ψηφιοποίησης, 
καθυστέρησαν σημαντικά· αναμένει, ως εκ 
τούτου, ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
νέα προγράμματα της ΕΕ θα είναι πλήρως 
λειτουργικά το 2022· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την κοινή δήλωση του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
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την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης COVID-19 που εκδόθηκε στο 
πλαίσιο των κοινών συμπερασμάτων για 
τον προϋπολογισμό 2021 και στην οποία 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της 
οικονομίας που πλήττονται περισσότερο 
από την κρίση, όπως οι ΜΜΕ, ο τουρισμός 
και ο τομέας της φιλοξενίας, καθώς και 
στους ανθρώπους που επηρεάζονται 
περισσότερο από την κρίση·

Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο των κοινών 
συμπερασμάτων για τον προϋπολογισμό 
2021 και στην οποία δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19 στους τομείς 
της οικονομίας που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση, όπως οι 
ΜΜΕ, ο τουρισμός και ο τομέας της 
φιλοξενίας, καθώς και στους ανθρώπους 
και τους εργαζομένους εκείνους, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
των εργαζομένων πριν από τη 
συνταξιοδότηση ή των 
αυτοαπασχολούμενων, που επηρεάζονται 
περισσότερο από την κρίση, όπως για 
παράδειγμα οι ευάλωτες ομάδες, ιδίως οι 
άποροι·

Τροπολογία 79

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντικό ο προϋπολογισμός του 2022, 
καθώς και τα προγράμματα και οι 
δραστηριότητες του, να 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ 
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, και 
να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
της πανδημίας στις πλέον ευάλωτες 
ομάδες·

Τροπολογία 80

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει τις σοβαρές 
οικονομικές απώλειες που οφείλονται στο 
χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την απασχόληση και τις αμοιβές, και 
τονίζει την προστιθέμενη αξία που 
εισφέρουν οι γυναίκες στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
καλύπτοντας τις ελλείψεις της· 
υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες πλήττονται 
ευρύτερα από την πανδημία όσον αφορά 
τους κινδύνους για την υγεία, τις 
προϋπάρχουσες ανισότητες στην 
απασχόληση και τις ευθύνες φροντίδας 
και προωθεί σθεναρά λύσεις για την 
εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων 
διακρίσεων που πλήττουν τις γυναίκες 
κατά τη διάρκεια της κρίσης·

Τροπολογία 81

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. τονίζει τη σημασία της αυξημένης 
χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων 
προώθησης της ισότητας και της 
ισότιμης πρόσβασης ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας· 
υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν η 
φιλόδοξη χρηματοδότηση και άλλα μέσα 
που προάγουν την υποστήριξη της 
νομοθεσίας και των πολιτικών κατά των 
διακρίσεων, καθώς και η εφαρμογή τους·

Τροπολογία 82

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. πιστεύει ότι η δίκαιη μετάβαση 
που στηρίζει την Πράσινη Συμφωνία και 
υποστηρίζει έναν ψηφιακό 
μετασχηματισμό με επίκεντρο τον 
άνθρωπο πρέπει να διευκολύνει τις 
ομαλές μεταβάσεις όσον αφορά τη 
διάσταση του φύλου· προτείνει να 
ληφθούν υπόψη στον γενικό 
προϋπολογισμό του 2022 τα ζητήματα 
φύλου και αναπηρίας, προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι πολιτικές 
και οι δραστηριότητες που προωθούν την 
ίση συμμετοχή των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας, προτείνει δε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να θεσπιστούν συστήματα για 
την παρακολούθηση και τη μέτρηση των 
εν λόγω κονδυλίων του προϋπολογισμού·

Τροπολογία 83
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ε. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει το 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) για τη στήριξη και την 
επανειδίκευση των εργαζομένων που 
απολύονται ως αποτέλεσμα των 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 
COVID-19· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αξιοποιήσουν το Ταμείο και 
να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά 
με τις δυνατότητες στήριξης των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους·

Τροπολογία 84
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 
θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου σταδίου του οδικού 
χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
για ομαλή εφαρμογή, ούτως ώστε οι νέοι 
ίδιοι πόροι να καλύπτουν τουλάχιστον τις 
δαπάνες που σχετίζονται με την 
αποπληρωμή του EURI·

20. υπογραμμίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 
θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ του πρώτου 
και του δεύτερου σταδίου του οδικού 
χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
για ομαλή εφαρμογή, η οποία, σε 
συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας, θα διασφαλίζει ότι οι 
νέοι ίδιοι πόροι θα καλύπτουν τουλάχιστον 
τις δαπάνες που σχετίζονται με την 
αποπληρωμή του EURI·

Τροπολογία 85
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης για το 2022 να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες των υπερπόντιων 
χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) και στις 
σχέσεις μαζί τους, καθώς υπέστησαν 
ιδιαίτερες ζημίες από τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 και είναι πιο ευάλωτες στις 
δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΥΧΕ σε 
χρηματοδότηση, καθώς διαθέτουν 
περιορισμένους διοικητικούς πόρους και 
περιορισμένη εμπειρογνωσία λόγω του 
ειδικού καθεστώτος και του μεγέθους 
τους·

Τροπολογία 86
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπενθυμίζει με απογοήτευση ότι 
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από τον Ιανουάριο του 2021 έχουν 
απολυθεί 60 εργαζόμενοι που εργάζονταν 
ως εξωτερικό προσωπικό στις υπηρεσίες 
εστίασης του Κοινοβουλίου, διότι δεν 
ανανεώθηκε η σύμβαση της 
συμβεβλημένης εταιρείας εστίασης· 
υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει το 
παράδειγμα και να εξακολουθήσει να 
απασχολεί όσο το δυνατόν περισσότερους 
βασικούς εργαζόμενους κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας· εκφράζει, στο πλαίσιο 
αυτό, έντονη ανησυχία για τις συμβάσεις 
και τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων που παρέχουν βασικές και 
διαρθρωτικές υπηρεσίες στο 
Κοινοβούλιο, όπως ο καθαρισμός και η 
εστίαση· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει 
τη δυνατότητα εσωτερικής ανάθεσης 
αυτών των θέσεων εργασίας και 
υπηρεσιών στο Κοινοβούλιο·

Τροπολογία 87
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. επαναλαμβάνει ότι τα 
δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) είναι 
εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη 
δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων και 
πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης 
και της κοινωνικής ένταξης και ότι στο 
παρελθόν έχουν τεθεί επιτυχώς σε 
εφαρμογή διάφορες ιδέες της επιτροπής 
EMPL υπό τη μορφή ΔΣ/ΠΕ· ανησυχεί, 
ωστόσο, για το γεγονός ότι η 
αντικειμενικότητα των προκαταρκτικών 
αξιολογήσεων της Επιτροπής έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην έγκρισή τους 
από το Κοινοβούλιο· επιπλέον, ζητεί η 
υλοποίηση των ΔΣ/ΠΕ να είναι διαφανής 
και να συμφωνεί με τους εγκεκριμένους 
στόχους και τις συστάσεις· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα, για 
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λόγους αποτελεσματικότητας, στην 
υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων και 
ενεργειών μέσω ενωσιακών οργανισμών, 
όταν εμπίπτουν στους τομείς 
εμπειρογνωσίας τους·

Τροπολογία 88
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. υπενθυμίζει τη σημαντική 
συμβολή των οργανισμών στην 
αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος 
θεμάτων που σχετίζονται με την 
απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, 
όπως οι συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας, η κινητικότητα, η υγεία και η 
ασφάλεια, οι δεξιότητες, κ.λπ., και τη 
συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω ερευνών· 
τονίζει ότι τα καθήκοντά τους 
εξελίσσονται συνεχώς και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να τους παρέχονται οι 
απαραίτητοι πόροι για να τα 
εκπληρώνουν· εμμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και 
χρηματοδότησης της νέας Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας·


