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Τροπολογία 1
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ 
σχετικά με τα ειδικά μέτρα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 2
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 
σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση της 
ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 3
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
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15ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την 
απασχόληση των νέων7 α,
__________________
7 α Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014) 
0010.

Or. en

Τροπολογία 4
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση 
ψηφίσματός του της 19ης Νοεμβρίου 
2014 σχετικά με την απασχόληση και τις 
κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 20208 α,
__________________
8 a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2014)0060

Or. en

Τροπολογία 5
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
14ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 16ης 
Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την 
ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους 
άστεγους,

Or. en
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Τροπολογία 6
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2014, με 
τίτλο «Πρωτοβουλία για την πράσινη 
απασχόληση: Αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας» 
COM(2014) 446,

Or. en

Τροπολογία 7
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο 
μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς που εξασφαλίζει βιώσιμη 
οικονομική μεγέθυνση, ώστε να 
προσφέρει στην επόμενη γενιά θέσεις 
εργασίας και όχι χρέη·

Or. en

Τροπολογία 8
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την τελευταία 
διετία σημειώνονται αρνητικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και η 
ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά στο 
0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
αναθεωρούνται συστηματικά προς τα κάτω 
από την Επιτροπή, όπως συνέβη για το 
2015 και το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάκαμψη ούτε είναι ισχυρή ούτε 
υποστηρίζεται·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την τελευταία 
διετία σημειώνονται αρνητικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και η 
ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά στο 
0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
αναθεωρούνται συστηματικά προς τα κάτω 
από την Επιτροπή, όπως συνέβη για το 
2015 και το 2016, και λίγα μόνο κράτη 
μέλη έχουν καλύτερες προοπτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη ούτε 
είναι ισχυρή ούτε υποστηρίζεται·

Or. en

Τροπολογία 9
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την 
τελευταία διετία σημειώνονται αρνητικοί 
ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και 
η ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά 
στο 0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προβλέψεις αναθεωρούνται συστηματικά 
προς τα κάτω από την Επιτροπή, όπως 
συνέβη για το 2015 και το 2016· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη ούτε 
είναι ισχυρή ούτε υποστηρίζεται·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ είναι δύσκολο, λόγω 
των αρνητικών ή στάσιμων ρυθμών 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάκαμψη δεν είναι ισχυρή αλλά θα 
συνεχιστεί, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το οποίο 
εκτιμά ανάπτυξη της τάξης του 1,2% στη 
ζώνη του ευρώ το 2015 και 1,4% το 
20161 α·

__________________
1 α IMF World Economic Outlook 
UPDATE, 20.01.15, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 
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Or. en

Τροπολογία 10
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την τελευταία 
διετία σημειώνονται αρνητικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και η 
ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά στο 
0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
αναθεωρούνται συστηματικά προς τα κάτω 
από την Επιτροπή, όπως συνέβη για το 
2015 και το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάκαμψη ούτε είναι ισχυρή ούτε 
υποστηρίζεται·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι το 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 
στην ΕΕ παραμένει δυσοίωνο, η οικονομία 
της ΕΕ έχει σημειώσει ανάκαμψη, καθώς 
οι προβλέψεις δείχνουν ανάπτυξη σε όλα 
τα κράτη μέλη για το 2015 και το 2016· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
αναθεωρούνται συστηματικά προς τα κάτω 
από την Επιτροπή, όπως συνέβη για το 
2015 και το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάκαμψη πρέπει να είναι ισχυρή και να 
υποστηρίζεται και ότι πρέπει να 
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις για να 
υπάρξει ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
σχετικά με την απασχόληση και στις 
κοινωνικές απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 11
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την 
τελευταία διετία σημειώνονται αρνητικοί 
ρυθμοί ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και 
η ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά 
στο 0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 
του 2014, η οικονομική ανάκαμψη που 
ξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2013 
παραμένει εύθραυστη και η δυναμική της 
οικονομίας εξακολουθεί να είναι αδύναμη 
σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
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προβλέψεις αναθεωρούνται συστηματικά 
προς τα κάτω από την Επιτροπή, όπως 
συνέβη για το 2015 και το 2016· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη ούτε 
είναι ισχυρή ούτε υποστηρίζεται·

υπόψη ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στη ζώνη 
του ευρώ αναμένεται να αγγίξει το 0,8% 
το 2014 συνολικά, ενώ οι προβλέψεις για 
το 2015 και το 2016 δείχνουν τον ρυθμό 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ στο 1,1% 
και στο 1,7% αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 12
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την τελευταία 
διετία σημειώνονται αρνητικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και η 
ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά στο 
0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
αναθεωρούνται συστηματικά προς τα κάτω 
από την Επιτροπή, όπως συνέβη για το 
2015 και το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάκαμψη ούτε είναι ισχυρή ούτε 
υποστηρίζεται·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό 
και κοινωνικό περιβάλλον στην ΕΕ 
παραμένει δυσοίωνο, καθώς την τελευταία 
διετία σημειώνονται αρνητικοί ρυθμοί 
ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ και η 
ανάπτυξη παραμένει στάσιμη κοντά στο 
0%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
αναθεωρούνται συστηματικά προς τα κάτω 
από την Επιτροπή, όπως συνέβη για το 
2015 και το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάκαμψη ούτε είναι ισχυρή ούτε 
υποστηρίζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
συνολικό χρέος στην ΕΕ των 28 
παραμένει υψηλό, παρότι έπεσε από το 
4,5% που βρισκόταν το 2011 σε μια 
πρόβλεψη της τάξης του 3% το 2014, η 
ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική 
εξυγίανση εξακολουθεί να υφίσταται·

Or. en

Τροπολογία 13
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ένας 
μηχανισμός για τον συντονισμό των 
οικονομικών, δημοσιονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών στα κράτη μέλη 
και υπογραμμίζει ότι η οικειοθελής 
εφαρμογή των ΣΑΧ ωφελεί την επίτευξη 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην 
ΟΝΕ, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη και 
την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 14
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται σε 
χαμηλά επίπεδα για το 2015 και το 
2016· σύμφωνα με το ΔΝΤ, 3,5% φέτος, 
έναντι 3,7% το 20161 α·
__________________
1 α IMF World Economic Outlook 
UPDATE, 20.01.15, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Τροπολογία 15
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)



PE546.787v01-00 10/137 AM\1047155EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική υπευθυνότητα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εγγυάται, όχι μόνον την 
επιτυχία και τη βιωσιμότητα των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
διενεργούνται, αλλά και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν για να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας·    

Or. en

Τροπολογία 16
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
λιτότητας που εφαρμόστηκαν κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν 
είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα και 
έκαναν την ΕΕ να παρεκκλίνει από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

Or. en

Τροπολογία 17
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ραγδαία 
πτώση των τιμών του πετρελαίου μπορεί 
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να δώσει μία ακόμη ώθηση στην 
οικονομία πολλών κρατών μελών της ΕΕ· 
 

Or. en

Τροπολογία 18
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και να προσαρμοστούν 
καταλλήλως, ανάλογα με την κατάσταση 
κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 19
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ πολλές άλλες χώρες 
εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 
2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι οι πιθανότητες 
ύφεσης στη ζώνη του ευρώ είχαν αυξηθεί 
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είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

και αναμενόταν να φτάσουν σε 35-40% 
στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 20
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές 
σε μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση της ΕΕ 
στην παγκόσμια οικονομία έχει 
αποδυναμωθεί ανησυχητικά λόγω της 
χαμηλής ανταγωνιστικότητας, της 
απώλειας της βιομηχανικής της βάσης σε 
πολλά κράτη μέλη και της έλλειψης 
φιλικού για τις επιχειρήσεις 
περιβάλλοντος και επιχειρηματικού 
πνεύματος, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 21
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές 
σε μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση χρέους 
ανάγκασε την Ένωση να απομακρυνθεί 
από τους στόχους της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

θέση της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία 
έχει αποδυναμωθεί, ενώ το ΔΝΤ μείωσε 
τις προσδοκίες του σχετικά με την 
ανάπτυξη για πολλές ανεπτυγμένες και 
αναδυόμενες οικονομίες στον κόσμο τα 
προσεχή έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 22
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει επενδύσεις και 
προσαρμογές σε μια οικονομική πολιτική 
προκειμένου να επιτρέψει στην Ένωση να 
εκπληρώσει τους στόχους της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020» και να ξεπεράσει τη 
στασιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στόχος της ΕΕ είναι να αποκτήσει ηγετική 
θέση στην παγκόσμια οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 
2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι οι πιθανότητες 
ύφεσης στη ζώνη του ευρώ είχαν αυξηθεί 
και αναμενόταν να φτάσουν σε 35-40% 
στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 23
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας και 
αποπληθωρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η θέση της της ΕΕ στην παγκόσμια 
οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 24
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές 
σε μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενισχυμένες 
προσπάθειες της ΕΕ και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη είναι 
καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ 
στην παγκόσμια οικονομία έχει 
αποδυναμωθεί ανησυχητικά, ενώ οι 
περισσότερες άλλες χώρες εμφανίζουν 
ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 
2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι οι πιθανότητες 
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Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

ύφεσης στη ζώνη του ευρώ είχαν αυξηθεί 
και αναμενόταν να φτάσουν σε 35-40% 
στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 25
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ ορισμένες άλλες χώρες 
εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 
2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι οι πιθανότητες 
ύφεσης στη ζώνη του ευρώ είχαν αυξηθεί 
και αναμενόταν να φτάσουν σε 35-40% 
στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 26
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει τη δημοσιονομική εξυγίανση 
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σε μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

για να δημιουργηθεί η απαραίτητη 
εμπιστοσύνη στην οικονομία που θα 
ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις ώστε 
να είναι σε θέση να πετύχει τους στόχους 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

Or. en

Τροπολογία 27
Monika Vana, Tamás Meszerics
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
πραγματοποιήσει καθοριστικές αλλαγές σε 
μια οικονομική πολιτική που επέτρεψε 
στην Ένωση να απομακρυνθεί από τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020», 
γεγονός που αύξησε τους κινδύνους 
χρόνιας στασιμότητας, καθώς και 
αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων και 
ανεπαρκούς περιβαλλοντικής προόδου, 
υπονομεύοντας την αξιοπιστία της ΕΕ 
και τη στήριξη που λαμβάνει· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός 
μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για 
να διασφαλιστεί η μετάβαση προς μια 
αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία 
και η αειφόρος ανάπτυξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση της της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία έχει αποδυναμωθεί 
ανησυχητικά, ενώ οι περισσότερες άλλες 
χώρες εμφανίζουν ισχυρές ενδείξεις 
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ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Οκτώβριο του 2014, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι 
οι πιθανότητες ύφεσης στη ζώνη του ευρώ 
είχαν αυξηθεί και αναμενόταν να φτάσουν 
σε 35-40% στα τέλη του έτους·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 28
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη χάραξη πολιτικών 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών για την απασχόληση των νέων, 
και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται 
καλύτερα σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 29
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 
πρέπει να αντιμετωπίσει την ταχεία 
γήρανση του πληθυσμού της το 
συντομότερο δυνατό·

Or. en
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Τροπολογία 30
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο, με την εξαίρεση ορισμένων 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 31
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο, αλλά και για τις γυναίκες και 
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τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 32
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
βελτίωση σε ορισμένα κράτη μέλη, ο 
δείκτης ανεργίας παραμένει σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα σε άλλα, καθώς σχεδόν 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι στην 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροχρόνια ανεργία είναι ανησυχητικά 
υψηλή και ότι 12 εκατομμύρια πολίτες 
είναι άνεργοι εδώ και περισσότερο από ένα 
έτος (αύξηση 4% από το προηγούμενο 
έτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους, 
ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 33
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
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12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 34
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη 
φορά από το 2011 έχει σημειωθεί μικρή 
αύξηση στις συμβάσεις πλήρους 
απασχόλησης και έχει βελτιωθεί η 
κατάσταση των νέων· λαμβάνοντας, 
ωστόσο, υπόψη ότι πολλές από τις νέες 
θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 
είναι μερικής απασχόλησης ή 
προσωρινές1 α· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απασχόληση στην ΕΕ προβλέπεται να 
αρχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας σε 
πτώση του συνολικού ποσοστού ανεργίας 
στην ΕΕ στο 9,5% περίπου έως το 
20161 β· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
βελτίωση αυτή, ο δείκτης ανεργίας 
παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 
καθώς 25 εκατομμύρια πολίτες είναι 
άνεργοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροχρόνια ανεργία είναι ανησυχητικά 
υψηλή και ότι 12 εκατομμύρια πολίτες 
είναι άνεργοι εδώ και περισσότερο από ένα 
έτος (αύξηση 4% από το προηγούμενο 
έτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας έχει 
βελτιωθεί για τους νέους, καθώς έχουν 
σημειωθεί σημαντικές μειώσεις του 
ποσοστού ανεργίας στα περισσότερα 
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κράτη μέλη· λαμβάνοντας, παρ’ όλα 
αυτά, υπόψη ότι ο δείκτης ανεργίας των 
νέων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα 
σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, 
ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο·

__________________
1 α http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1096_en.htm
1 β Εργασιακές και κοινωνικές εξελίξεις 
στην Ευρώπη 2014, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 15 Ιανουαρίου 2015, 
http://ec.europa.eu/social, σελίδες 15-17

Or. en

Τροπολογία 35
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ανεργίας παραμένει σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα καθώς 25 εκατομμύρια πολίτες 
είναι άνεργοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροχρόνια ανεργία είναι ανησυχητικά 
υψηλή και ότι 12 εκατομμύρια πολίτες 
είναι άνεργοι εδώ και περισσότερο από ένα 
έτος (αύξηση 4% από το προηγούμενο 
έτος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη για τους νέους, 
ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 36
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Brando Benifei
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη μικρή 
βελτίωση, ο δείκτης ανεργίας παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς 25 
εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία είναι ανησυχητικά υψηλή και ότι 
12 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι εδώ 
και περισσότερο από ένα έτος (αύξηση 4% 
από το προηγούμενο έτος)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων 
δεν έχουν ελαττωθεί σημαντικά 
(μειώθηκαν μόνο κατά 1,9% σε σύγκριση 
με το 2013), με τον μέσο όρο της ΕΕ να 
αγγίζει το 21,2%· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 75% των μακροχρόνια ανέργων στην 
ΕΕ είναι κάτω των 35 ετών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση της αγοράς 
εργασίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους 
νέους, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 37
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και 
η εγγύηση για τη νεολαία και η 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως και 
καταλλήλως ώστε να χρηματοδοτούνται 
βιώσιμα έργα και να καταπολεμηθεί η 
ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των 
νέων·
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Τροπολογία 38
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο 
των νέων που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΑΕΚ) έχει παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νέοι Ρομά υπερεκπροσωπούνται στην 
ομάδα αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 39
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η αυστηρή πολιτική 
λιτότητας, η υπερβολική εστίαση στη 
μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 40
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
κρίσης χρέους, τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, η εστίαση στους μισθούς 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η μείωση των 
δαπανών για την κοινωνική προστασία 
έχουν οδηγήσει σε ορισμένα κράτη μέλη 
σε σημαντική μείωση του ακαθάριστου 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, 
αφήνοντας εκατομμύρια οικογένειες στα 
εν λόγω κράτη μέλη εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες στις 
περιοχές αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους 
απειλείται από φτώχεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η υποαπασχόληση και η 
επισφαλής απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 41
Monika Vana
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων 
μεταξύ των δύο φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ένας στους τέσσερις 
Ευρωπαίους απειλείται από φτώχεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποαπασχόληση 
και η επισφαλής απασχόληση έχουν φτάσει 
στο αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% 
του συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 42
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που 
εφαρμόστηκαν ήταν απαραίτητα για την 
αποφυγή της πτώχευσης ορισμένων 
κρατών μελών και για τη διασφάλιση της 
διάρκειας και της βιωσιμότητας της 
οικονομίας και του κράτους πρόνοιας της 
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έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών, αφήνοντας 
εκατομμύρια ευρωπαϊκές οικογένειες 
εκτεθειμένες σε κίνδυνο αποκλεισμού και 
αυξάνοντας σε ανησυχητικό βαθμό τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
στους τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

ΕΕ, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους 
απειλείται από φτώχεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η υποαπασχόληση και η 
επισφαλής απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 43
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η εστίαση στη μείωση 
των μισθών προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η μείωση των 
δαπανών για την κοινωνική προστασία σε 
όλα σχεδόν τα κράτη μέλη έχουν οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση του ακαθάριστου 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, 
αφήνοντας εκατομμύρια ευρωπαϊκές 
οικογένειες εκτεθειμένες σε κίνδυνο 
αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
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τους απαλλάξει από την φτώχεια· τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 44
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της 
αδυναμίας δημιουργίας θετικού 
περιβάλλοντος για την προώθηση των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης, των 
υψηλών ποσοστών ανεργίας, της μείωσης 
των μισθών σε ορισμένες χώρες 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και της μείωσης των 
δαπανών για την κοινωνική προστασία σε 
όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, έχουν οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση του ακαθάριστου 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, 
αφήνοντας εκατομμύρια ευρωπαϊκές 
οικογένειες εκτεθειμένες σε κίνδυνο 
αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 45
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová



PE546.787v01-00 28/137 AM\1047155EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% 
του συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της 
αδυναμίας δημιουργίας θετικού 
περιβάλλοντος για την προώθηση των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης, των 
υψηλών ποσοστών ανεργίας, της 
απώλειας ανταγωνιστικότητας, της 
μείωσης των μισθών σε ορισμένες χώρες 
και της μείωσης των δαπανών για την 
κοινωνική προστασία σε όλα σχεδόν τα 
κράτη μέλη, έχουν οδηγήσει σε σημαντική 
μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου 
εισοδήματος των νοικοκυριών, αφήνοντας 
εκατομμύρια ευρωπαϊκές οικογένειες 
εκτεθειμένες σε κίνδυνο αποκλεισμού και 
αυξάνοντας σε ανησυχητικό βαθμό τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
στους τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 
50% του συνόλου των αναζητούντων 
εργασία, η εξασφάλιση απασχόλησης δεν 
αρκεί για να τους απαλλάξει από την 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 46
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η υπερβολική εστίαση 
στη μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στη 
μείωση των μισθών προκειμένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
μείωση των δαπανών για την κοινωνική 
προστασία στα κράτη μέλη που έπρεπε να 
αποκαταστήσουν την οικονομική τους 
ισορροπία λόγω υπερβολικών δαπανών 
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ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, αφήνοντας εκατομμύρια 
ευρωπαϊκές οικογένειες εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών, γεγονός που συμβάλλει στην 
αύξηση του αριθμού των ευρωπαϊκών 
οικογενειών που είναι εκτεθειμένες σε 
κίνδυνο αποκλεισμού και αυξάνοντας σε 
ανησυχητικό βαθμό τις ανισότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
τέσσερις Ευρωπαίους απειλείται από 
φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποαπασχόληση και η επισφαλής 
απασχόληση έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωμά τους και ότι για το 50% του 
συνόλου των αναζητούντων εργασία, η 
εξασφάλιση απασχόλησης δεν αρκεί για να 
τους απαλλάξει από την φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 47
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία για το 2013 δείχνουν 
τη μακροχρόνια ανεργία σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1% του 
εργατικού δυναμικού στην ΕΕ των 28· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια 
ανεργία έχει σοβαρές επιμέρους 
επιπτώσεις στον κύκλο ζωής της, ενώ 
μπορεί επίσης να μετατραπεί σε 
διαρθρωτική ανεργία στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 48
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας των Ρομά στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τείνει να είναι τριπλάσιο από το 
ποσοστό για το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις στην αγορά εργασίας 
καθιστούν τους Ρομά ιδιαίτερα 
εκτεθειμένους σε περιόδους αύξησης των 
επιπέδων της ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
επαρκών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας, όπως η χορήγηση ιθαγένειας 
και ο κατώτατος μισθός, αυξάνει τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 50
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25,1% του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού αντιμετωπίζει επί 
του παρόντος κίνδυνο φτώχειας ή 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25,1% του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού αντιμετωπίζει επί 
του παρόντος κίνδυνο φτώχειας ή 
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κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μέσο ποσοστό αύξησης της 
παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερο από το 
μέσο ποσοστό αύξησης της συνολικής 
φτώχειας και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη ένα στα τρία παιδιά 
ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μέσο ποσοστό αύξησης της 
παιδικής φτώχειας είναι υψηλότερο από το 
μέσο ποσοστό αύξησης της συνολικής 
φτώχειας και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη ένα στα τρία παιδιά 
ζει κάτω από το όριο της φτώχειας· 
σημειώνεται επίσης ότι, μεταξύ ΕΕ και 
ΗΠΑ, στις ΗΠΑ παρατηρείται πολύ 
υψηλότερο επίπεδο ανισότητας·

Or. en

Τροπολογία 51
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι η 
ομάδα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
μακροχρόνιας ανεργίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόλις το ήμισυ των 
εργαζομένων ηλικίας από 55 έως 65 ετών 
εργάζονταν το 2012· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
πλήττονται περισσότερο από τη μείωση 
των δημόσιων δαπανών στους τομείς των 
κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών 
και των κοινωνικών παροχών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
κατηγορίες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, 
όπως άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών, 
γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, 
μετανάστες μεγαλύτερης ηλικίας ή 
ηλικιωμένα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 52
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δεν 
έχει κατορθώσει να εκπληρώσει τους 
στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και 
τα μέτρα λιτότητας αντιβαίνουν στους 
στόχους αυτούς, επιδεινώνοντας ιδίως 
την κατάσταση όσον αφορά την 
απασχόληση και τη φτώχεια στα κράτη 
μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από 
την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 53
Soraya Post, Marita Ulvskog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 
από σημαντικές ανισότητες, με κυρίαρχες 
τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση, στις ώρες εργασίας και 
στην αμοιβή που έχει ως αποτέλεσμα 
χαμηλότερο εκ συντάξεως εισόδημα για 
τις γυναίκες και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού από τους άνδρες σε ηλικία 
άνω των 55 ετών·

Or. en
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Τροπολογία 54
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της 
φτώχειας δεν είναι απλώς ένας από τους 
βασικούς στόχους της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020», αλλά και κοινωνική ευθύνη 
για τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 55
Georgi Pirinski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της κρίσης, έχουν 
περικόψει σημαντικά τις δημόσιες 
δαπάνες τους, ακριβώς σε μια χρονική 
στιγμή κατά την οποία, λόγω της 
αύξησης του αριθμού των ανέργων, 
αυξήθηκε η ζήτηση για κοινωνική 
προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κονδύλια των εθνικών προϋπολογισμών 
για την κοινωνική ασφάλιση 
συρρικνώνονται περαιτέρω λόγω της 
μείωσης των εισφορών μετά τις μεγάλης 
κλίμακας απολύσεις εργαζομένων ή τις 
περικοπές στους μισθούς, με αποτέλεσμα 
να απειλείται πλέον σοβαρά το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αιτούμενες μεταρρυθμίσεις δεν 
ικανοποιούν τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πολιτών στον τομέα της 
απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 56
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απασχόληση είναι ο καλύτερος τρόπος 
εξόδου από τη φτώχεια και οι 
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση, ιδίως για τα άτομα που 
είναι πιο απομακρυσμένα από την αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 57
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες 
μεταξύ των κρατών μελών έχουν 
προσλάβει βαθύτερες διαστάσεις, ενώ για 
τον στόχο της περιφερειακής σύγκλισης 
ισχύει το αντίθετο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το χάσμα μεταξύ κέντρου και 
περιφέρειας όσον αφορά την ανεργία έχει 
αυξηθεί από 3,5% το 2000 σε 10% το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
απόκλιση αυξάνει τον κίνδυνο 
κατακερματισμού και απειλεί την 
οικονομική σταθερότητα και την 
κοινωνική συνοχή στην ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες 
μεταξύ των κρατών μελών έχουν 
προσλάβει βαθύτερες διαστάσεις, ενώ για 
τον στόχο της περιφερειακής σύγκλισης 
ισχύει το αντίθετο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το χάσμα μεταξύ κέντρου και 
περιφέρειας όσον αφορά την ανεργία έχει 
αυξηθεί από 3,5% το 2000 σε 10% το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
απόκλιση αυξάνει τον κίνδυνο 
κατακερματισμού και απειλεί την 
οικονομική σταθερότητα και την 
κοινωνική συνοχή στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι η 6η έκθεση συνοχής 
επισημαίνει τον ρόλο των διαρθρωτικών 
ταμείων στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 58
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
174 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση, 
προκειμένου να προαχθεί η αρμονική 
ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει 
και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό 
την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. 
Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές 
περιοχές, τις περιοχές που συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 59
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
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λιτότητας έχουν προκαλέσει ευρύτερη 
ύφεση, κλείσιμο επιχειρήσεων και 
απώλειες θέσεων εργασίας και έχουν 
οδηγήσει σε ελάττωση του επιπέδου 
προστασίας της απασχόλησης, 
κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, 
αύξηση των κινδύνων φτώχειας και 
εισοδηματική ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 60
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα έχουν συνήθως 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, μικρότερη 
οικονομική ανάπτυξη και 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
σημαντικών επενδύσεων για τη βελτίωση 
των δυνατοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 61
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
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συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 
ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 
2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επικρατούσα αδυναμία παροχής 
πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη 
μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μείωση των ποσοστών πληθωρισμού 
επιδεινώνει σημαντικά αυτές τις δυσκολίες 
αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και 
την πραγματική επιβάρυνση του χρέους 
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν 
φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης·

συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 
ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 
2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επικρατούσα αδυναμία παροχής 
πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη 
μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους με ιδιαίτερη προσοχή 
στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των 
ποσοστών πληθωρισμού επιδεινώνει 
σημαντικά αυτές τις δυσκολίες αυξάνοντας 
τα πραγματικά επιτόκια και την 
πραγματική επιβάρυνση του χρέους και θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε έναν φαύλο 
κύκλο οικονομικής ύφεσης·

Or. en

Τροπολογία 62
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 
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ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 
2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επικρατούσα αδυναμία παροχής 
πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη 
μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μείωση των ποσοστών πληθωρισμού 
επιδεινώνει σημαντικά αυτές τις δυσκολίες 
αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και 
την πραγματική επιβάρυνση του χρέους 
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν 
φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης·

ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 
2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επικρατούσα αδυναμία παροχής 
πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη 
μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μείωση των ποσοστών πληθωρισμού 
επιδεινώνει σημαντικά αυτές τις δυσκολίες 
αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και 
την πραγματική επιβάρυνση του χρέους 
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν 
φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ 
αντέδρασε σε όλες αυτές τις πτυχές στις 
22 Ιανουαρίου 2015 με την εφαρμογή 
ενός εκτεταμένου προγράμματος αγοράς 
στοιχείων ενεργητικού με συνδυασμένες 
μηνιαίες αγορές στοιχείων ενεργητικού 
που ανέρχονται σε 60 δισεκατομμύρια 
ευρώ, με στόχο τη διεξαγωγή του 
τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 
2016·  

Or. en

Τροπολογία 63
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
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πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 
ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 
2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επικρατούσα αδυναμία παροχής 
πιστώσεων στις ΜΜΕ και την ανάγκη 
μείωσης του υπερβολικού δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μείωση των ποσοστών πληθωρισμού 
επιδεινώνει σημαντικά αυτές τις δυσκολίες 
αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και 
την πραγματική επιβάρυνση του χρέους 
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν 
φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης·

πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 
ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 
2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό 
από την επικρατούσα αδυναμία παροχής 
πιστώσεων στις ΜΜΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μείωση των ποσοστών 
πληθωρισμού επιδεινώνει σημαντικά αυτές 
τις δυσκολίες αυξάνοντας τα πραγματικά 
επιτόκια και την πραγματική επιβάρυνση 
του χρέους και θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε έναν φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης·

Or. en

Τροπολογία 64
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
πληθωρισμό σε βάθος χρόνου και 
προειδοποίησε σχετικά με τις επιπτώσεις 
της εξέλιξης αυτής στην εσωτερική 
ζήτηση, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποπληθωρισμός έχει γίνει 
πραγματικότητα από τον Αύγουστο του 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
προειδοποιεί εδώ και μία διετία για τους 
κοινωνικούς κινδύνους του 
αποπληθωρισμού σε μία συγκυρία 
χαμηλής ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας και 
συρρίκνωσης των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΚΤ προέβλεψε χαμηλό 
πληθωρισμό, ιδίως λόγω της πτώσης των 
τιμών της ενέργειας, κυρίως του 
πετρελαίου, αλλά αναμένεται μέτρια 
αύξηση τα προσεχή έτη· 
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2014 σε οκτώ κράτη μέλη (έξι στη ζώνη 
του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ζήτηση και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ περιορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα 
αδυναμία παροχής πιστώσεων στις ΜΜΕ 
και την ανάγκη μείωσης του υπερβολικού 
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των 
ποσοστών πληθωρισμού επιδεινώνει 
σημαντικά αυτές τις δυσκολίες 
αυξάνοντας τα πραγματικά επιτόκια και 
την πραγματική επιβάρυνση του χρέους 
και θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν 
φαύλο κύκλο οικονομικής ύφεσης·

Or. en

Τροπολογία 65
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επεκτατική νομισματική 
πολιτική για την ενθάρρυνση των 
εξαγωγών ως μέσου βελτίωσης της 
οικονομίας της ΕΕ βραχυπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 66
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χαμηλά επιτόκια για να 
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τονωθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 67
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα η λιτότητα έχει περιοριστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
εξέλιξη αυτή, το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό 
τις παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ 
υψηλό και η ανάγκη επίτευξης του 
μεσοπρόθεσμου στόχου και του στόχου 
για το χρέος θα έχει αναπόφευκτα 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 
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διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα η λιτότητα έχει περιοριστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη 
αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες 
συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό και η 
ανάγκη επίτευξης του μεσοπρόθεσμου 
στόχου και του στόχου για το χρέος θα έχει 
αναπόφευκτα σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και δεν λαμβάνουν 
συστηματικά υπόψη τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και 
τις επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων η 
λιτότητα έχει προσλάβει βαθύτερες 
διαστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 
την εξέλιξη αυτή, το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και η ανάγκη επίτευξης του 
μεσοπρόθεσμου στόχου και του στόχου για 
το χρέος θα έχει αναπόφευκτα σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 69
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα η λιτότητα έχει περιοριστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη 
αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες 
συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό και η 
ανάγκη επίτευξης του μεσοπρόθεσμου 
στόχου και του στόχου για το χρέος θα 
έχει αναπόφευκτα σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα η λιτότητα έχει περιοριστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες για τη μείωση του χρέους·

Or. en
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Τροπολογία 70
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα η λιτότητα έχει περιοριστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη 
αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες 
συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό και η 
ανάγκη επίτευξης του μεσοπρόθεσμου 
στόχου και του στόχου για το χρέος θα 
έχει αναπόφευκτα σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
προκειμένου να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα η λιτότητα μπορεί να 
περιοριστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
έχουν θεσπιστεί νέοι εμβληματικοί στόχοι 
που εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κυβερνήσεις πρέπει να καταβάλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του 
μεσοπρόθεσμου στόχου και του στόχου για 
το χρέος ώστε να υπάρξει σημαντικός 
θετικός αντίκτυπος στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση 
του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και την εισαγωγή νέων εμβληματικών 
στόχων που εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα η λιτότητα έχει περιοριστεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη 
αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες 
συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό και η 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί η 
δημοσιονομική εξυγίανση και έχουν 
θεσπιστεί νέοι εμβληματικοί στόχοι που 
εστιάζουν περισσότερο στα διαρθρωτικά 
παρά στα κυκλικά ελλείμματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εξέλιξη 
αυτή, το μέγεθος των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες 
συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό και είναι 
επιτακτική η ανάγκη επίτευξης του 



PE546.787v01-00 44/137 AM\1047155EL.doc

EL

ανάγκη επίτευξης του μεσοπρόθεσμου 
στόχου και του στόχου για το χρέος θα 
έχει αναπόφευκτα σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

μεσοπρόθεσμου στόχου και του στόχου για 
το χρέος προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα περιβάλλον το οποίο θα ενισχύσει την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες 
δημοσιονομικές πολιτικές στην 
Ευρωπαϊκή αναγκάζουν συχνά τις ΜΜΕ 
να κλείσουν ή να μεταφερθούν, με 
αποτέλεσμα απώλεια θέσεων εργασίας 
και υποχρεωτική επαγγελματική 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 73
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η έντονη 
καταπολέμηση της διαφθοράς, οι 
επενδύσεις σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και 
καινοτομία πρέπει να αποτελέσουν 
κορυφαία προτεραιότητα τόσο για την 
Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε αυτούς 
τους τομείς έχουν ουσιαστική σημασία όχι 
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ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας· μόνο για την εξασφάλιση της ανάκαμψης 
αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία, μεταξύ 
άλλων και σε έργα μικρότερης κλίμακας, 
πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία 
προτεραιότητα τόσο για την Επιτροπή όσο 
και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι 
επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν 
ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την 
εξασφάλιση της ανάκαμψης αλλά και για 
την επέκταση του οικονομικού δυναμικού 
της ΕΕ για ανάπτυξη και δημιουργία 
ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 75
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν μία από τις 
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τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

προτεραιότητες τόσο για την Επιτροπή 
όσο και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι 
οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν 
ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την 
εξασφάλιση της ανάκαμψης αλλά και για 
την επέκταση του οικονομικού δυναμικού 
της ΕΕ για ανάπτυξη και δημιουργία 
ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική 
λιτότητα έχει οδηγήσει σε ανησυχητική 
μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στην ΕΕ, οι οποίες έχουν 
πέσει σχεδόν στο 20% σε σχέση με τα 
επίπεδα πριν την κρίση και είναι 
χαμηλότερες από ό,τι στους κύριους 
οικονομικούς εταίρους της Ένωσης ανά 
τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και 
καινοτομία πρέπει να αποτελέσουν 
κορυφαία προτεραιότητα τόσο για την 
Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε αυτούς 
τους τομείς έχουν ουσιαστική σημασία όχι 
μόνο για την εξασφάλιση της ανάκαμψης 
αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 77
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία και 
κυρίως σε μια αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων ενεργειακή ένωση, 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, πρέπει να 
αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, έρευνα και καινοτομία πρέπει 
να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα 
τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς έχουν ουσιαστική 
σημασία όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
ανάκαμψης αλλά και για την επέκταση του 
οικονομικού δυναμικού της ΕΕ για 
ανάπτυξη και δημιουργία ευημερίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
σε καλύτερες και βιώσιμες θέσεις 
εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και 
καινοτομία, σε μια αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων ενεργειακή ένωση, 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στην 
προώθηση της επιχειρηματικότητας 
πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία 
προτεραιότητα τόσο για την Επιτροπή όσο 
και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι 
επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν 
ουσιαστική σημασία όχι μόνο για την 
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εξασφάλιση της ανάκαμψης αλλά και για 
την επέκταση του οικονομικού δυναμικού 
της ΕΕ για ανάπτυξη και δημιουργία 
ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 79
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
ενιαία αγορά είναι ουσιώδους σημασίας 
για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και 
την καινοτομία και ότι μια συνδεδεμένη 
ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να 
παράγει έως και 260 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 80
Elena Gentile

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει 
την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα 
κράτη μέλη και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει 
την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα 
κράτη μέλη και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·
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Or. en

Τροπολογία 81
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει 
την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα 
κράτη μέλη και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των κοινωνικών εταίρων στο 
ευρωπαϊκό εξάμηνο καθώς και στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
συνολικά έχει μειώσει την υιοθέτηση των 
μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη και 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα όπως έδειξαν οι 
προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 82
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει 
την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από 
τα κράτη μέλη και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Ι. η εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι καίριας 
σημασίας για την επιτυχία των 
μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη 
προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση 
χρέους·

Or. en
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Τροπολογία 83
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει 
την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα 
κράτη μέλη και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των κοινωνικών εταίρων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει 
εμποδίσει την υιοθέτηση των 
μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη και 
έχει μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα όπως έδειξαν οι 
προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει 
την υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα 
κράτη μέλη και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενωσιακές 
πολιτικές και μεταρρυθμίσεις έχουν 
περιορίσει σημαντικά τις εθνικές 
πολιτικές, με υψηλό αντίκτυπο στο 
επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, ενώ 
έχει υπονομευθεί η δημοκρατική 
λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανεπαρκής συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο στις διαδικασίες λήψης 
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αποφάσεων της ΕΕ έχει εμποδίσει την 
υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων από τα 
κράτη μέλη, την ανάπτυξη κοινωνικών 
και βιώσιμων λύσεων χωρίς 
αποκλεισμούς και έχει μειώσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
εγχείρημα όπως έδειξαν οι προηγούμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 85
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός 
των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 86
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Φιλόδοξες οικονομικές πολιτικές για την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση 
του αποπληθωρισμού

Φιλόδοξες οικονομικές πολιτικές για την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας

Or. en

Τροπολογία 87
Sofia Ribeiro
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. χαιρετίζει την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά 
την ανάπτυξη, που χρηματοδοτείται σε 
τρεις βασικούς πυλώνες: ένα Επενδυτικό 
Σχέδιο για την Ευρώπη· τον στόχο της 
υλοποίησης διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων· και την επιδίωξη της 
δημοσιονομικής υπευθυνότητας·

Or. en

Τροπολογία 88
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. τονίζει ότι καταρχήν οι χώρες της 
ζώνης του ευρώ που έλαβαν στήριξη από 
τους εταίρους για τη χρηματοδότηση των 
οικονομιών τους πρέπει να τηρούν τους 
αντίστοιχους κανόνες και τις αντίστοιχες 
συμφωνίες· υπογραμμίζει ότι το θέμα 
αυτό είναι ζήτημα σεβασμού για τους 
φορολογούμενους στις χώρες εταίρους ως 
αντάλλαγμα για τις μεγάλες προσπάθειες 
αλληλεγγύης τους·

Or. en

Τροπολογία 89
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. υπογραμμίζει ότι η αλληλεγγύη είναι 
η βασική αξία πάνω στην οποία είναι 
οικοδομημένη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση· ευχαριστεί συνεπώς τον λαό και 
τους φορολογούμενους της Ευρώπης για 
τη μεγάλη αλληλεγγύη που επέδειξαν στις 
χώρες που επλήγησαν από την κρίση 
χρέους·

Or. en

Τροπολογία 90
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1a. καλεί τα κράτη μέλη που 
εξακολουθούν να πλήττονται από την 
κρίση χρέους να εφαρμόσουν πλήρως τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ώστε 
να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 91
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 

1. καλεί την Επιτροπή να αλλάξει 
κατεύθυνση στις οικονομικές πολιτικές 
και να εφαρμόσει μια ιδιαίτερα αναγκαία 
επεκτατική οικονομική πολιτική για την 
τόνωση της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
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θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή μακροχρόνια 
ανεργία των νέων, περιορίζει την 
ανάπτυξη και αυξάνει τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 92
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική 
οικονομική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής 
για την τόνωση της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 93
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική 
οικονομική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

1. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της κρίσης χρέους με μια 
οικονομική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 94
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική 
οικονομική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

1. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 
τα κράτη μέλη για τη χάραξη πολιτικών 
για την τόνωση της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 95
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική 
νομισματική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
και βιώσιμων θέσεων εργασίας· τονίζει ότι 
ο χαμηλός πληθωρισμός προκαλεί ήδη 
αύξηση των πραγματικών επιτοκίων και 
του πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

Or. en



AM\1047155EL.doc 57/137 PE546.787v01-00

EL

Τροπολογία 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία οικονομική και 
δημοσιονομική πολιτική για την τόνωση 
της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 98
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική 
οικονομική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 

1. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
συγκεκριμένες συστάσεις προς τα κράτη 
μέλη και την ΕΕ συνολικά, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής, ώστε να μην 
αντιμετωπίζουν μόνο τη δημοσιονομική 
εξυγίανση αλλά και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε 
πραγματική, βιώσιμη και κοινωνικά 
ισορροπημένη ανάπτυξη, αύξηση των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, ενισχυμένη 
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φτώχεια· ανταγωνιστικότητα και αυξανόμενη 
σύγκλιση· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 99
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική 
οικονομική πολιτική για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

1. ζητεί φιλόδοξες οικονομικές πολιτικές 
για την τόνωση της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 100
Joëlle Mélin, Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
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ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

ιδιαίτερα αναγκαία οικονομική πολιτική 
που έρχεται σε ρήξη με την προηγούμενη 
πολιτική λιτότητας για την τόνωση της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι ο χαμηλός πληθωρισμός 
προκαλεί ήδη αύξηση των πραγματικών 
επιτοκίων και του πραγματικού δημόσιου 
και ιδιωτικού χρέους, γεγονός που, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, 
περιορίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τη 
φτώχεια·

Or. fr

Τροπολογία 101
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

1. ζητεί φιλόδοξη επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 102
Λάμπρος Φουντούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο χαμηλός 
πληθωρισμός προκαλεί ήδη αύξηση των 
πραγματικών επιτοκίων και του 
πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

1. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ιδιαίτερα αναγκαία επεκτατική οικονομική 
πολιτική για την τόνωση της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης, με έμφαση στις κοινωνικές 
επενδύσεις, και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ 
μέσω παραγωγικών επενδύσεων και 
αύξησης της παραγωγικότητας· τονίζει 
ότι ο χαμηλός πληθωρισμός προκαλεί ήδη 
αύξηση των πραγματικών επιτοκίων και 
του πραγματικού δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την 
υψηλή ανεργία, περιορίζει την ανάπτυξη 
και αυξάνει τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 103
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1 – υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) Αποφασιστική Ευρωπαϊκή 
Επενδυτική Στρατηγική
(Η παρούσα τροπολογία προτείνεται ως 
υπότιτλος στον τίτλο «Φιλόδοξες 
οικονομικές πολιτικές για την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού», 
μεταξύ των παραγράφων 1 και 2)

Or. en

Τροπολογία 104
Maria Arena, Hugues Bayet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι οι φιλόδοξες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τα οποία 
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση 
δεν έχουν αποδώσει καρπούς· ζητεί 
συνεπώς αναθεώρηση της πολιτικής 
λιτότητας στην Ευρώπη και, δεδομένου 
του περιβάλλοντος, ενθάρρυνση των 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 105
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. έχει επίγνωση της σχέσης μεταξύ της 
δημοσιονομικής υπευθυνότητας, της 
τόνωσης των επενδύσεων και των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα 
κράτη μέλη, αλλά υπενθυμίζει ότι πρέπει 
να τηρούνται οι υφιστάμενοι κανόνες του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 106
Maria João Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επικροτεί το γεγονός ότι το νέο μείγμα 
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πολιτικής προσθέτει τις επενδύσεις στις 
προηγούμενες προτεραιότητες της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· θεωρεί 
ωστόσο ότι η ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης πρέπει να αποδίδει 
μεγαλύτερη προσοχή στη συλλογική 
ζήτηση και στη σχέση της με την αύξηση 
των μισθών και τις κοινωνικές 
ανισότητες· υπογραμμίζει ότι η κεντρική 
προτεραιότητα σχετικά με τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν 
πρέπει να είναι η αύξηση των 
πλεονασμάτων των τρεχουσών 
συναλλαγών, αλλά η αύξηση του ρυθμού 
ανάπτυξης, του ποσοστού επενδύσεων, 
του δείκτη απασχόλησης, καθώς και η 
μείωση του ποσοστού φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 107
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη που 
επέβαλαν τις απαραίτητες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις είχαν θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά τη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια 
αγορά, τη δημιουργία ανάπτυξης και 
θέσεων εργασίας, καθώς και τη 
δημιουργία εμπιστοσύνης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 108
Verónica Lope Fontagné
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική 
υπευθυνότητα ως μέσο διασφάλισης της 
οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και του κράτους 
πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 109
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι τομείς της 
υγείας και της κοινωνικής μέριμνας 
χαρακτηρίζονται από σημαντικό 
δυναμικό ανάπτυξης και 
αντιπροσωπεύουν καίριους τομείς για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων με στόχο 
την επίτευξη βιώσιμων οικονομιών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση 
προόδου σχετικά με την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους 
τομείς της υγείας και της κοινωνικής 
μέριμνας ως προς την ποιότητα της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 110
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. τονίζει την ανάγκη για 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
προκειμένου να υπάρξει ιδιαίτερη 
εστίαση στην προώθηση της ποιότητας 
στην εργασία, τη βελτίωση της 
κοινωνικής ασφάλισης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την ενίσχυση των 
υφισταμένων δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και την καθιέρωση νέων, 
την προώθηση της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία, τη βελτίωση της 
διαχείρισης του κοινωνικού κινδύνου και 
τη συμφιλίωση του επαγγελματικού με 
τον εξωεπαγγελματικό βίο·

Or. en

Τροπολογία 111
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το 
γεγονός ότι η επιβράδυνση των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ή η 
απόσυρση τμημάτων τους οδηγεί σε 
επικείμενη διαρροή κεφαλαίων με έντονες 
επιπτώσεις για την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·  

Or. en

Τροπολογία 112
Thomas Mann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. καλεί τους εταίρους να 
χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που έχει 
ήδη δημιουργηθεί σχετικά με τους 
κανόνες και τις συμφωνίες σε περίπτωση 
που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη 
υπερβολικές μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, χωρίς να τροποποιήσουν 
τους εν λόγω κανόνες και τις εν λόγω 
συμφωνίες·  

Or. en

Τροπολογία 113
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του διότι η ΕΕ 
έχει εγκλωβιστεί σε μια επενδυτική παγίδα 
καθώς οι επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 
400 και πλέον δισ. ευρώ από το ζενίθ τους 
το 2007 και ανέρχονται πλέον σε επίπεδα 
κατά 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν 
από την κρίση· προειδοποιεί ότι η μείωση 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα κράτη μέλη 
της περιφέρειας όπου τα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν 
αυστηρότερα·

2.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η ΕΕ 
έχει εγκλωβιστεί σε μια επενδυτική παγίδα 
καθώς οι επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 
400 και πλέον δισ. ευρώ από το ζενίθ τους 
το 2007 και ανέρχονται πλέον σε επίπεδα 
κατά 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν 
από την κρίση· προειδοποιεί ότι η μείωση 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα κράτη μέλη 
της περιφέρειας όπου τα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν 
αυστηρότερα· υπογραμμίζει εκ νέου το 
δυναμικό που διαθέτει η πράσινη 
οικονομία για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
Επιτροπής, μπορούν να δημιουργηθούν 5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 
μόνο στους τομείς ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό 
την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται 
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φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την 
ενέργεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα 
επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς 
και να προβλέψουν τις μελλοντικές 
δεξιότητες των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 114
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του διότι η ΕΕ 
έχει εγκλωβιστεί σε μια επενδυτική 
παγίδα καθώς οι επενδύσεις έχουν μειωθεί 
κατά 400 και πλέον δισ. ευρώ από το ζενίθ 
τους το 2007 και ανέρχονται πλέον σε 
επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα από τα 
επίπεδα πριν από την κρίση· προειδοποιεί 
ότι η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα 
κράτη μέλη της περιφέρειας όπου τα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν 
αυστηρότερα·

2. εκφράζει την ανησυχία του καθώς οι 
επενδύσεις στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 
400 και πλέον δισ. ευρώ από το ζενίθ τους 
το 2007 και ανέρχονται πλέον σε επίπεδα 
κατά 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν 
από την κρίση· προειδοποιεί ότι η μείωση 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα κράτη μέλη 
της περιφέρειας όπου τα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν 
αυστηρότερα·

Or. en

Τροπολογία 115
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του διότι η ΕΕ 
έχει εγκλωβιστεί σε μια επενδυτική 
παγίδα καθώς οι επενδύσεις έχουν μειωθεί 
κατά 400 και πλέον δισ. ευρώ από το 
ζενίθ τους το 2007 και ανέρχονται πλέον 

2. εκφράζει την ανησυχία του καθώς οι 
επενδύσεις στην ΕΕ έχουν μειωθεί 
σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και 
ανέρχονται πλέον σε επίπεδα κατά 20% 
χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την 
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σε επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα από τα 
επίπεδα πριν από την κρίση· προειδοποιεί 
ότι η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη στα 
κράτη μέλη της περιφέρειας όπου τα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν 
αυστηρότερα·

κρίση· προειδοποιεί ότι η μείωση ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη στα κράτη μέλη της 
περιφέρειας όπου τα μέτρα 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ήταν 
αυστηρότερα· επικροτεί το επενδυτικό 
σχέδιο που προτάθηκε από τον Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 116
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
της Επιτροπής για το 2015 είναι οι 
επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του 
σχεδίου της χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί 
βήμα προόδου το γεγονός ότι οι 
συνεισφορές των κρατών μελών στο 
σχέδιο αυτό αποκλείονται από τους 
στόχους που αφορούν το έλλειμμα·

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις πυλώνες της στρατηγικής της 
Επιτροπής για το 2015 είναι οι επενδύσεις 
και ζητεί την υλοποίηση του σχεδίου της 
χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί βήμα προόδου 
το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών 
μελών στο σχέδιο αυτό, όπως ορίζεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ευελιξία, αποκλείονται από τους στόχους 
που αφορούν το έλλειμμα· λαμβάνει υπό 
σημείωση την απόφαση της Επιτροπής 
να επιτρέψει στα κράτη μέλη που 
υπάγονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
να παρεκκλίνουν προσωρινά από τον 
μεσοπρόθεσμο στόχο τους ή το σύμφωνο 
προσαρμογής προκειμένου να 
προβλεφθούν επενδύσεις στους τομείς της 
διαρθρωτικής πολιτικής και της 
πολιτικής συνοχής, των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών και της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
καθώς και σε εθνικά έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ)·

Or. en
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Τροπολογία 117
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
της Επιτροπής για το 2015 είναι οι 
επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του 
σχεδίου της χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί 
βήμα προόδου το γεγονός ότι οι 
συνεισφορές των κρατών μελών στο 
σχέδιο αυτό αποκλείονται από τους 
στόχους που αφορούν το έλλειμμα·

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
της Επιτροπής για το 2015 είναι οι 
επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
πρόκειται για έξυπνες, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμες επενδύσεις 
που συνάδουν με τα κριτήρια επιλογής 
έργων, παραδείγματος χάρη, για τις 
πολιτικές συνοχής, και ζητεί την 
υλοποίηση του σχεδίου της· θεωρεί βήμα 
προόδου το γεγονός ότι οι συνεισφορές 
των κρατών μελών στο σχέδιο αυτό 
αποκλείονται από τους στόχους που 
αφορούν το έλλειμμα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη αύξησης των δημόσιων 
κοινωνικών επενδύσεων σε επαρκή 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
σε κοινωνικές υπηρεσίες, όπως 
επισημαίνει η Επιτροπή στη δέσμη 
μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 118
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
της Επιτροπής για το 2015 είναι οι 
επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του 

3. επισημαίνει το γεγονός ότι ένας από 
τους τρεις βασικούς πυλώνες της 
στρατηγικής της Επιτροπής για το 2015 
είναι οι επενδύσεις και ζητεί την 
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σχεδίου της χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί 
βήμα προόδου το γεγονός ότι οι 
συνεισφορές των κρατών μελών στο 
σχέδιο αυτό αποκλείονται από τους 
στόχους που αφορούν το έλλειμμα·

υλοποίηση του σχεδίου της χωρίς 
καθυστέρηση· θεωρεί βήμα προόδου το 
γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών 
μελών στο σχέδιο αυτό αποκλείονται από 
τους στόχους που αφορούν το έλλειμμα·

Or. en

Τροπολογία 119
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
της Επιτροπής για το 2015 είναι οι 
επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του 
σχεδίου της χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί 
βήμα προόδου το γεγονός ότι οι 
συνεισφορές των κρατών μελών στο 
σχέδιο αυτό αποκλείονται από τους 
στόχους που αφορούν το έλλειμμα·

3. επικροτεί το γεγονός ότι ένας από τους 
τρεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής 
της Επιτροπής για το 2015 είναι οι 
επενδύσεις και ζητεί την υλοποίηση του 
σχεδίου της χωρίς καθυστέρηση· λαμβάνει 
υπό σημείωση το γεγονός ότι οι 
συνεισφορές των κρατών μελών στο ΕΤΣΕ 
δεν θα συνυπολογιστούν κατά τον 
καθορισμό της δημοσιονομικής 
προσαρμογής ούτε στο προληπτικό ούτε 
στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου·

Or. en

Τροπολογία 120
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν περιλαμβάνεται «κοινωνικός 
πυλώνας» στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ετήσιας επισκόπησης της 
ανάπτυξης του 2015, η οποία υποτιμά την 
ανάγκη και τη σημασία της ανάπτυξης 
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μέτρων κοινωνικών επενδύσεων, ιδίως 
στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 121
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. ζητεί επίσης να εξαιρεθεί από τους 
στόχους που αφορούν το έλλειμμα ένας 
«χρυσός κανόνας» για βιώσιμες και 
παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις εκτός 
από το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου 
να περιοριστεί το επενδυτικό χάσμα και 
να τονωθεί η οικονομία και δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 122
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το επενδυτικό 
σχέδιο χρησιμοποιείται σε βιώσιμους 
τομείς οι οποίοι μπορούν να 
δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην 
οικονομία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 123
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες 
της στρατηγικής της Επιτροπής για το 
2015 πρέπει να εφαρμοστούν από κοινού 
για την τόνωση των επενδύσεων με 
υπεύθυνο τρόπο στους τομείς που έχουν 
πραγματικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως η 
ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς 
και η υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 124
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις 
σχετικά με την πιθανότητα προσέλκυσης 
του κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση 
των πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 

διαγράφεται
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βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα 
επιτυχή αποτελέσματά τους·

Or. en

Τροπολογία 125
Maria Arena, Hugues Bayet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση 
των πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την ΕΤΕπ να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αλλαγής από μια αμιγώς 
εμπορική τραπεζική μεθοδολογία και 
μεθοδολογία αξιολόγησης ΑΑΑ προς μια 
μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου έργων 
βάσει καθορισμένων κριτηρίων και 
διαφάνειας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τρόπους χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων νέων 
πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

Or. en



AM\1047155EL.doc 73/137 PE546.787v01-00

EL

Τροπολογία 126
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις 
σχετικά με την πιθανότητα προσέλκυσης 
του κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση 
των πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

4. χαιρετίζει την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ) και τη σημαντική συνεισφορά του 
ύψους 5 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από 
την ΕΤΕπ· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τρόπους χρήσης του 
συμφωνηθέντος προϋπολογισμού της ΕΕ 
και πιθανώς άλλων αχρησιμοποίητων 
πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 

4. επικροτεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 
δεν θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
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θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις 
σχετικά με την πιθανότητα προσέλκυσης 
του κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση 
των πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα 
επιτυχή αποτελέσματά τους·

ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τάσσεται υπέρ της στρατηγικής του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Jean-Claude Juncker, για την 
προσέλκυση του κύριου όγκου της 
απαιτούμενης χρηματοδότησης από 
ιδιώτες επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 128
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις 
σχετικά με την πιθανότητα προσέλκυσης 
του κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 

4. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα 
βασίζεται σε υφιστάμενους πόρους της ΕΕ 
και δεν θα προβεί σε άντληση νέων 
δημοσίων κεφαλαίων, πέραν των 5 
επιπλέον δισ. ευρώ που θα προέλθουν από 
την ΕΤΕπ·
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μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση 
των πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα 
επιτυχή αποτελέσματά τους·

Or. en

Τροπολογία 129
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση των 
πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

4. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα 
βασίζεται σε ανακυκλωμένους πόρους της 
ΕΕ και δεν θα προβεί σε άντληση νέων 
δημοσίων κεφαλαίων, πέραν των 5 
επιπλέον δισ. ευρώ που θα προέλθουν από 
την ΕΤΕπ· τονίζει τους κινδύνους που 
εγκυμονεί ένα ανεπαρκές ταμείο 
βασισμένο σε υπερβολικά αισιόδοξες 
εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανότητα 
προσέλκυσης του κύριου όγκου της 
απαιτούμενης χρηματοδότησης από 
ιδιώτες επενδυτές· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης 
των ετήσιων κερδών και των μη 
εκταμιευμένων μερισμάτων της ΕΤΕπ για 
την αύξηση των πόρων χωρίς να τεθεί σε 
κίνδυνο η βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· 
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τρόπους χρήσης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και άλλων νέων πόρων για να 
διασφαλίσει τα επιτυχή αποτελέσματά 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 130
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση των 
πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση των 
πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους· καλεί την Επιτροπή 
να κινητοποιήσει τους πόρους αυτούς για 
την υλοποίηση δημόσιων έργων και όχι 
για τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 131
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
ανακυκλωμένους πόρους της ΕΕ και δεν 
θα προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση των 
πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

4. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βασίζεται σε 
υφιστάμενους πόρους της ΕΕ και δεν θα 
προβεί σε άντληση νέων δημοσίων 
κεφαλαίων, πέραν των 5 επιπλέον δισ. 
ευρώ που θα προέλθουν από την ΕΤΕπ· 
τονίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί ένα 
ανεπαρκές ταμείο βασισμένο σε 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις σχετικά 
με την πιθανότητα προσέλκυσης του 
κύριου όγκου της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ετήσιων 
κερδών και των μη εκταμιευμένων 
μερισμάτων της ΕΤΕπ για την αύξηση των 
πόρων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
βαθμολογία ΑΑΑ της τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρήσης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και άλλων 
νέων πόρων για να διασφαλίσει τα επιτυχή 
αποτελέσματά τους·

Or. en

Τροπολογία 132
Maria Arena, Hugues Bayet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να 
αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στις σχέσεις με το 
τραπεζικό σύστημα και τους τελικούς 
αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, 
με έμφαση στις ΜΜΕ, τον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας και τις δημόσιες 
εταιρείες·
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Or. en

Τροπολογία 133
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. πιστεύει ότι, για να έχει πραγματικό 
αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ η εν 
λόγω επενδυτική στρατηγική, το ΕΤΣΕ 
δεν πρέπει απλώς να αποτελεί εξαιρετικό 
χρηματοπιστωτικό μέσο, αλλά, 
απεναντίας, να καταστεί μηχανισμός 
διαρθρωτικών επενδύσεων, ο οποίος θα 
επιτρέψει στην ΕΕ να γεφυρώσει το 
επενδυτικό της χάσμα που συσσωρεύθηκε 
με τα χρόνια· πιστεύει, επίσης, ότι είναι 
απαραίτητο να αναπτύξει η ΕΕ ένα 
σύστημα πραγματικών ίδιων πόρων της 
ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να προέλθει 
από μέρος των εσόδων του ΕΤΣΕ, που θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση μηχανισμών πρόνοιας σε 
ολόκληρη την ΕΕ, όπως συστήματα 
επαγγελματικής κινητικότητας και 
επιδομάτων ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 134
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 



AM\1047155EL.doc 79/137 PE546.787v01-00

EL

επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
υλοποίησης (ΣΣΥ)·

επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
δημιουργούν οικονομικές αποδόσεις και 
προωθούν και θετικές δευτερογενείς 
επιδράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο ή 
επενδύσεις με υψηλό αντίκτυπο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας ή τη μείωση 
της φτώχειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για την εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου υλοποίησης (ΣΣΥ)·

Or. en

Τροπολογία 135
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
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ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
υλοποίησης (ΣΣΥ)·

ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδύσεις με υψηλό 
αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή στην κοινωνική ένταξη και τη 
μείωση της φτώχειας, όπως συστήματα 
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικές 
υπηρεσίες ή επενδύσεις στην κοινωνική 
οικονομία· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για την εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου υλοποίησης (ΣΣΥ)·

Or. en

Τροπολογία 136
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
υλοποίησης (ΣΣΥ)·

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, στην κοινωνική 
ένταξη ή επενδύσεις με υψηλό αντίκτυπο 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας ή τη 
μείωση της φτώχειας· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης (ΣΣΥ)·

Or. en
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Τροπολογία 137
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
υλοποίησης (ΣΣΥ)·

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
εργασιακών δικαιωμάτων ή τη μείωση 
της φτώχειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για την εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου υλοποίησης (ΣΣΥ)·

Or. en

Τροπολογία 138
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
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επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 
υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
υλοποίησης (ΣΣΥ)·

επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει επενδύσεις που όχι μόνο 
δημιουργούν οικονομικές αποδόσεις αλλά 
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων εργασίας, όπως 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο ή 
επενδύσεις με υψηλό αντίκτυπο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας ή τη μείωση 
της φτώχειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για την εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου υλοποίησης (ΣΣΥ)·

Or. en

Τροπολογία 139
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει και να 
προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις που 
όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή επενδύσεις με 

5. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ πρέπει 
να επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων 
επενδύσεων στους τομείς στους οποίους 
υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τους 
επενδυτές αντί να υποκαθιστά επενδύσεις 
που θα είχαν πραγματοποιηθεί αλλού 
(παραγκωνισμός) ή να επικεντρώνεται σε 
ιδιαίτερα κερδοφόρες επενδύσεις που θα 
πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως 
(φαινόμενο μη αποδοτικής δαπάνης)· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης και 
να προωθήσει τις κοινωνικές επενδύσεις 
που όχι μόνο δημιουργούν οικονομικές 
αποδόσεις αλλά προωθούν και θετικές 
δευτερογενείς επιδράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, όπως επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδύσεις με υψηλό 
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υψηλό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τη μείωση της φτώχειας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 
υλοποίησης (ΣΣΥ)·

αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή στην κοινωνική ένταξη και τη 
μείωση της φτώχειας, ή επενδύσεις στην 
κοινωνική οικονομία· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για την εφαρμογή του 
στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης (ΣΣΥ)·

Or. en

Τροπολογία 140
Maria Arena, Hugues Bayet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει ότι, για την εκ νέου 
δρομολόγηση της ανάπτυξης και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη, χρησιμοποιούνται και πάλι 
δημόσια κεφάλαια για να αντισταθμίσουν 
την απροθυμία ανάληψης κινδύνων του 
ιδιωτικού τομέα, αναλαμβάνοντας τον 
ρόλο του επιχειρηματικού κεφαλαίου· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τα πολύ 
ανάμεικτα αποτελέσματα της επιχείρησης 
ΣΠΠΜΑ που ξεκίνησε η ΕΚΤ το 2014·

Or. en

Τροπολογία 141
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί το ΕΤΣΕ να δώσει 
προτεραιότητα στα έργα που θα 
δημιουργήσουν νέες ποιοτικές θέσεις 
εργασίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτούμενα 
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από το ΕΤΣΕ έργα δεν προάγουν ή 
συντηρούν έργα που δημιουργούν 
επισφαλείς θέσεις εργασίας και κοινωνικό 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 142
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο· υποστηρίζει την άποψη της 
Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε 
αναπτυσσόμενους τομείς όπως η 
ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς 
και η υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 143
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
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προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·

προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο· γίνεται επιλογή 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
οικονομικά χαρακτηριστικά των 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 144
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο και να δώσει προσοχή η 
ΕΤΕπ στα έργα που θα καταστήσουν 
δυνατή τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, με ιδιαίτερη εστίαση σε έργα 
σχετικά με τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης για τους νέους, την αύξηση 
του μεριδίου των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, τη μείωση της μακροχρόνιας 
ανεργίας και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων των μειονεκτουσών ομάδων 
για ασφαλείς θέσεις εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 145
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·

6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τις 
επενδύσεις σε οικονομικά ασθενέστερες 
περιφέρειες που πλήττονται από υψηλή 
ανεργία και στις ΜΜΕ αυτών των 
περιφερειών, δεδομένης της πολύ 
περιορισμένης πρόσβασης αυτών των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα 
έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου 
χρειάζονται περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 146
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·

6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου και να 
δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις που 
θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, 
δεδομένης της πολύ περιορισμένης 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·
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Or. en

Τροπολογία 147
Λάμπρος Φουντούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις σε 
οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που 
πλήττονται από υψηλή ανεργία και στις 
ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης 
της πολύ περιορισμένης πρόσβασης αυτών 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό 
αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται 
περισσότερο·

6. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα και να παρακολουθεί τις 
επενδύσεις σε οικονομικά ασθενέστερες 
περιφέρειες που πλήττονται από υψηλή 
ανεργία και στις ΜΜΕ αυτών των 
περιφερειών, δεδομένης της πολύ 
περιορισμένης πρόσβασης αυτών των 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα 
έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου 
χρειάζονται περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 148
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συγκροτήσουν συγκεκριμένους 
ενισχυμένους μηχανισμούς για την 
υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, των 
οποίων η απόσταση, ο γεωγραφικός 
κατακερματισμός, οι ευπαθείς οικονομίες 
και οι φυσικοί περιορισμοί οδηγούν σε 
έντονες ανισότητες όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, 
αγαθά και υπηρεσίες·
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Or. en

Τροπολογία 149
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα κατά τον 
προγραμματισμό του επενδυτικού 
σχεδίου, και ειδικότερα όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ευρυζωνικές επικοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 150
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και 
να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και 
της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης 
έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό 
σχέδιο το 2012 για τη συμπλήρωση του 
σχεδίου επενδύσεων, με σκοπό να 
αναλάβει σημαντικότερο ρόλο κατά την 
προώθηση της απασχόλησης· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, τα ομόλογα κοινωνικού 
αντίκτυπου που περιλαμβάνονται στο 
ΣΣΥ·

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και 
να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και 
της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης 
έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό 
σχέδιο το 2012 για τη συμπλήρωση του 
σχεδίου επενδύσεων, με σκοπό να 
αναλάβει σημαντικότερο ρόλο κατά την 
προώθηση της απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 151
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και 
να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και 
της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης 
έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό 
σχέδιο το 2012 για τη συμπλήρωση του 
σχεδίου επενδύσεων, με σκοπό να 
αναλάβει σημαντικότερο ρόλο κατά την 
προώθηση της απασχόλησης· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, τα ομόλογα κοινωνικού 
αντίκτυπου που περιλαμβάνονται στο 
ΣΣΥ·

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει σε 
βάθος και να βελτιώσει την πρωτοβουλία 
της ΕΕ και της ΕΤΕπ για τα ομόλογα 
χρηματοδότησης έργων που 
δρομολογήθηκε ως πιλοτικό σχέδιο το 
2012 για τη συμπλήρωση του σχεδίου 
επενδύσεων, με σκοπό να αναλάβει 
σημαντικότερο ρόλο κατά την προώθηση 
της απασχόλησης· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, και μια αναλυτική 
επανεξέταση των ομολόγων κοινωνικού 
αντίκτυπου που περιλαμβάνονται στο 
ΣΣΥ·

Or. en

Τροπολογία 152
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και 
να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και 
της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης 
έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό 
σχέδιο το 2012 για τη συμπλήρωση του 
σχεδίου επενδύσεων, με σκοπό να 
αναλάβει σημαντικότερο ρόλο κατά την 
προώθηση της απασχόλησης· υπενθυμίζει, 
εν προκειμένω, τα ομόλογα κοινωνικού 
αντίκτυπου που περιλαμβάνονται στο 
ΣΣΥ·

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και 
να βελτιώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ και 
της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης 
έργων που δρομολογήθηκε ως πιλοτικό 
σχέδιο το 2012, με σκοπό να αναλάβει 
σημαντικότερο ρόλο κατά την προώθηση 
της απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 2 – υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) Υπεύθυνη πολιτική με νέα εστίαση 
στις επενδύσεις, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη
(Η παρούσα τροπολογία προτείνεται ως 
υπότιτλος στον τίτλο «Φιλόδοξες 
οικονομικές πολιτικές για την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού», 
μεταξύ των παραγράφων 7 και 8)

Or. en

Τροπολογία 154
Krisztina Morvai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
κατεπειγόντως ένα νομικό πλαίσιο και 
ένα πλαίσιο πολιτικής βάσει της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης, να μειώσει τις 
τεράστιες διαφορές που παρατηρούνται 
επί του παρόντος μεταξύ της αμοιβής 
(διαφορές στις αμοιβές) και των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων 
που απασχολούνται σε πανομοιότυπες ή 
ουσιαστικά παρόμοιες θέσεις και από την 
ίδια εταιρεία (όμιλο) σε διαφορετικά 
κράτη μέλη, κατά παράβαση των πλέον 
θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
των διακρίσεων και της συνοχής·
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Or. en

Τροπολογία 155
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαίο 
συμπλήρωμα των προσπαθειών 
προώθησης της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας αλλά ότι δεν επαρκεί για να 
αντισταθμίσει πλήρως την έλλειψη 
ιδιωτικών και εθνικών επενδύσεων· 
επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 
ενθαρρύνονται για άλλη μια φορά οι 
χώρες με δημοσιονομικά περιθώρια 
ελιγμών να καταβάλουν περισσότερες 
προσπάθειες για να ενθαρρύνουν τη 
ζήτηση και τις επενδύσεις στην Ευρώπη·

8. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαίο 
συμπλήρωμα των προσπαθειών 
προώθησης της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και σημαντικό μέσο τόνωσης 
των ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 156
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαίο 
συμπλήρωμα των προσπαθειών 
προώθησης της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας αλλά ότι δεν επαρκεί για να 
αντισταθμίσει πλήρως την έλλειψη 
ιδιωτικών και εθνικών επενδύσεων· 
επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 

8. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί αναγκαίο 
συμπλήρωμα των προσπαθειών 
προώθησης της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, οι οποίες για να είναι επιτυχείς 
πρέπει να υποστηριχθούν από ιδιωτικούς 
και δημόσιους πόρους· επικροτεί το 
γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης για το 2015 ενθαρρύνονται για 
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ενθαρρύνονται για άλλη μια φορά οι χώρες 
με δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για 
να ενθαρρύνουν τη ζήτηση και τις 
επενδύσεις στην Ευρώπη·

άλλη μια φορά οι χώρες με δημοσιονομικά 
περιθώρια ελιγμών να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για να 
ενθαρρύνουν τη ζήτηση και τις επενδύσεις 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 157
Maria Arena, Hugues Bayet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, στη 
δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την 
ανάπτυξη των δημόσιων επενδύσεων· 
επιθυμεί ιδίως την αντιστάθμιση στον 
υπολογισμό του χρέους και των 
ελλειμμάτων των δημοσίων επενδύσεων 
που πραγματοποιούνται από δημόσιους 
φορείς στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα ενόψει 
του αντικτύπου των νέων λογιστικών 
προτύπων SEC2010 στην επενδυτική 
ικανότητα ορισμένων δημοσίων αρχών· 
ζητεί, ως εκ τούτου, τη λήψη κατάλληλων 
αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα·

Or. fr

Τροπολογία 158
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων 

διαγράφεται
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που θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό 
τις παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ 
υψηλό και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 159
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·
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αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 160
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων προκειμένου 
να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων προκειμένου 
να αποφευχθεί η περαιτέρω αποδυνάμωση 
της ζήτησης και η κατάργηση θέσεων 
εργασίας όπως είχαν ήδη ζητήσει 
ανεπιτυχώς ορισμένα κράτη μέλη όταν 
βρίσκονταν σε δυσχερή θέση έπειτα από 
καταστροφική και ανεύθυνη 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 161
Thomas Mann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό 
τις παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ 
υψηλό και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
την εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων 
που θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι οι 
κυβερνήσεις πρέπει να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας ώστε να υπάρξει 
θετικός αντίκτυπος στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 162
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων 
που θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εστίασή της περισσότερο στα διαρθρωτικά 
παρά στα κυκλικά ελλείμματα και θα 
έχουν θετική επίδραση στην απασχόληση 
και την ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι το μέγεθος των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών υπό τις παρούσες 
συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό και ότι 
αυτό θα έχει αναπόφευκτα αρνητικό 



PE546.787v01-00 96/137 AM\1047155EL.doc

EL

και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 163
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων προκειμένου 
να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν λογικά θετική 
επίδραση στην ποιοτική απασχόληση και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, καθώς και στη βιωσιμότητα 
των κοινωνικών συστημάτων· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα 
εισαγωγής ρητρών διαφυγής ή 
καθυστέρησης της επίτευξης αυτών των 
στόχων προκειμένου να αποφευχθεί η 
περαιτέρω αποδυνάμωση της ζήτησης, η 
κατάργηση θέσεων εργασίας και η φθορά 
των συστημάτων και υπηρεσιών 
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κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 164
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό 
τις παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ 
υψηλό και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων προκειμένου 
να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· καλεί 
την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα εισαγωγής ρητρών διαφυγής ή 
καθυστέρησης της επίτευξης αυτών των 
στόχων προκειμένου να αποφευχθεί η 
περαιτέρω αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 165
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
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δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 
επίτευξης αυτών των στόχων 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τη μέγιστη δυνατή 
ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 166
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 
ρητρών διαφυγής ή καθυστέρησης της 

9. επικροτεί την ενίσχυση του ρυθμού της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την 
εισαγωγή νέων εμβληματικών στόχων που 
θα εστιάζουν περισσότερο στα 
διαρθρωτικά παρά στα κυκλικά 
ελλείμματα και θα έχουν θετική επίδραση 
στην απασχόληση και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών υπό τις 
παρούσες συνθήκες παραμένει πολύ υψηλό 
και ότι αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·
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επίτευξης αυτών των στόχων 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
αποδυνάμωσητης ζήτησης και η 
κατάργηση θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 167
Maria João Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του προτεινόμενου 
επενδυτικού σχεδίου θα έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο ως προς την τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 168
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως 
προς την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής προόδου·

Or. en
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Τροπολογία 169
Georgi Pirinski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει, κατά 
προτεραιότητα, να αποκλείει από τους 
στόχους για το έλλειμμα τις παραγωγικές 
επενδύσεις, όπως οι δαπάνες για την 
παιδεία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
την καινοτομία και την επαγγελματική 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 170
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι όλες οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως 
προς την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και την ενθάρρυνση της κοινωνικής 
προόδου· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι ο θετικός κοινωνικός 
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αντίκτυπος αποτελεί βασικό κριτήριο 
στην επιλογή των έργων που θα 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
πλαισίου Juncker· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει ειδικούς στον τομέα των 
κοινωνικών πολιτικών στην επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του νέου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που 
θα εγκρίνει τα χρηματοδοτούμενα έργα·

Or. en

Τροπολογία 171
Sergio Gutiérrez Prieto, Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν 
ειδικό στον τομέα των κοινωνικών 
πολιτικών στην επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων του νέου Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που 
θα εγκρίνει τα χρηματοδοτούμενα έργα·

Or. en

Τροπολογία 172
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 173
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Juncker θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως 
προς την τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 174
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

10. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου που θα διασφαλίσει ότι οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
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Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Juncker που εξαιρούνται από τους 
εθνικούς στόχους για το έλλειμμα, θα 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο ως προς την 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να ελέγχει τις 
επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 
Junker. Μια έκθεση θα πρέπει να ελέγχει 
και να μετρά τον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο των επενδύσεων σε 
πραγματικούς όρους·

Or. en

Τροπολογία 175
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 2 – υπότιτλος 1 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) Αποκατάσταση της χρηματοδότησης 
των ΜΜΕ για την τόνωση των ιδιωτικών 
επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας
(Η παρούσα τροπολογία προτείνεται ως 
υπότιτλος στον τίτλο «Φιλόδοξες 
οικονομικές πολιτικές για την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού», 
μεταξύ των παραγράφων 10 και 11)

Or. en

Τροπολογία 176
Maria João Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει τη σημασία της ευελιξίας που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
του υφιστάμενου Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για 
να διασφαλιστεί περιθώριο ελιγμών για 
κοινωνικές επενδύσεις, κυρίως 
κοινωνικές επενδύσεις σε άτομα, 
παρέχοντάς τους τις απαραίτητες 
δεξιότητες και τις κατάλληλες συνθήκες 
για παραγωγική και πραγματική 
συμμετοχή στην οικονομία και στην 
κοινωνία καθόλη τη διάρκεια της ζωής 
τους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τον πιθανό 
ρόλο της κοινωνικής οικονομίας για τη 
δημιουργία βιώσιμων και χωρίς 
αποκλεισμούς ποιοτικών θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 177
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
υπερφορολογούνται και εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον 
αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση και είναι ανησυχητικά 
υπερχρεωμένες· επικροτεί τις νέες 
συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
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ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 178
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη 
μέλη για τη βελτίωση των σχεδίων 
αναδιάρθρωσης του χρέους ως μέσου για 
την επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 179
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
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αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, με 
ιδιαίτερη προσοχή στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και στις ΜΜΕ υπό 
την ηγεσία γυναικών, και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση των 
επιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 180
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες λόγω της 
υπερβολικής δημοσιονομικής πίεσης, 
μεταξύ άλλων· επικροτεί τις νέες 
συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση των 
επιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
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στόχου· των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

Τροπολογία 181
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση 
τωνεπιχειρήσεων· ζητεί να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση 
των σχεδίων αναδιάρθρωσης του χρέους 
ως μέσου για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

11. τονίζει ότι, μολονότι οι ΜΜΕ 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση και είναι 
ανησυχητικά υπερχρεωμένες· επικροτεί τις 
νέες συστάσεις της Επιτροπής για την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, 
οι οποίες περιλαμβάνουν μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά την 
αφερεγγυότητα και την πτώχευση των 
επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 
την ενθάρρυνση της εφαρμογής των 
αρχών που ορίζονται στη σύσταση της 
12.03.2014, τη βελτίωση των σχεδίων 
αναδιάρθρωσης του χρέους και παροχής 
δεύτερης ευκαιρίας ως μέσου για την 
επίτευξη αυτού του στόχου σε εθνικό 
επίπεδο στις ΣΑΧ, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 182
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας 
επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη 
μειώνοντας τους φραγμούς της 
αυτοαπασχόλησης και της σύστασης 
επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να 
υποστηριχθεί από ένα ευφυές μείγμα 
χρηματοδοτικής στήριξης, όπως η 
μικροχρηματοδότηση και ο άξονας 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του 
προγράμματος EaSI ή λύσεις θυρίδων 
ενιαίας εξυπηρέτησης στη δημόσια 
διοίκηση για την εγγραφή νέων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 183
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο χρηματοπιστωτικός 
κατακερματισμός στη ζώνη του ευρώ 
διακυβεύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των 
ΜΜΕ· ζητεί την αποκατάσταση της 
δανειοδοτικής ικανότητας της 
οικονομίας, η οποία επιτρέπει στις ΜΜΕ 
να πραγματοποιούν επενδύσεις και να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας, καθώς και 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
επιχειρηματικότητα και της πρόσβασης 
των ΜΜΕ σε προγράμματα όπως το 
COSME ή το «Ορίζων 2020»·

Or. en



AM\1047155EL.doc 109/137 PE546.787v01-00

EL

Τροπολογία 184
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν 
την περιττή διοικητική επιβάρυνση και 
τη γραφειοκρατία για τους 
αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, και να 
δημιουργήσουν ευνοϊκότερες 
προϋποθέσεις για τη σύσταση και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 185
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτές τις 
πολιτικές δράσεις και να αναζητήσει μέσα 
απόκτησης στοιχείων ενεργητικού από 
τις ΜΜΕ ή να χρησιμεύσει ως εγγυητής 
για τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να αναζητήσει καινοτόμους 
τρόπους περαιτέρω υποστήριξης των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 186
Georgi Pirinski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτές τις 
πολιτικές δράσεις και να αναζητήσει μέσα 
απόκτησης στοιχείων ενεργητικού από τις 
ΜΜΕ ή να χρησιμεύσει ως εγγυητής για 
τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτές τις 
πολιτικές δράσεις και να αναζητήσει μέσα 
απόκτησης στοιχείων ενεργητικού από τις 
ΜΜΕ ή να χρησιμεύσει ως εγγυητής για 
τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ που 
παράγουν έως και το 80% της 
απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 187
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτές τις 
πολιτικές δράσεις και να αναζητήσει μέσα 
απόκτησης στοιχείων ενεργητικού από τις 
ΜΜΕ ή να χρησιμεύσει ως εγγυητής για 
τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτές τις 
πολιτικές δράσεις και να αναζητήσει μέσα 
απόκτησης στοιχείων ενεργητικού από τις 
ΜΜΕ, καθώς και να στηρίξει την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ στο πλαίσιο 
προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης 
(QE) βασισμένων σε ορθές πρακτικές που 
εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη ή 
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να χρησιμεύσει ως εγγυητής για τις πηγές 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 188
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί 
την ΕΚΤ να συμπληρώσει αυτές τις 
πολιτικές δράσεις και να αναζητήσει μέσα 
απόκτησης στοιχείων ενεργητικού από τις 
ΜΜΕ ή να χρησιμεύσει ως εγγυητής για 
τις πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

12. επικροτεί το κοινό σχέδιο δανεισμού 
ΜΜΕ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται τα 
διαρθρωτικά ταμεία για τον εξορθολογισμό 
των επενδύσεων σε αυτές τις εταιρείες 
ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης· καλεί την ΕΚΤ να 
συμπληρώσει αυτές τις πολιτικές δράσεις 
και να αναζητήσει μέσα απόκτησης 
στοιχείων ενεργητικού από τις ΜΜΕ ή να 
χρησιμεύσει ως εγγυητής για τις πηγές 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 189
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. λαμβάνει υπό σημείωση το 
εκτεταμένο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων 
ενεργητικού της ΕΚΤ το οποίο αγγίζει, για 
άλλη μία φορά, το τραπεζικό σύστημα, 
και καλεί συνεπώς την ΕΚΤ να 
βελτιστοποιήσει όλο το δυναμικό της για 
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τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας 
και την παροχή πίστωσης, με στόχο την 
τόνωση της ανάπτυξης και την 
αντιμετώπιση της ανεργίας στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 190
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Επιτροπή και αποσκοπούν 
στηντόνωση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε ΜΜΕ μέσω της προσφοράς 
δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την 
χορήγηση τραπεζικών δανείωνστις ΜΜΕ, 
καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· 
ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα 
χωρίς καθυστέρηση·

13. επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Επιτροπή και αποσκοπούν στην 
τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
σε ΜΜΕ μέσω της προσφοράς 
δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την 
χορήγηση τραπεζικών δανείων στις ΜΜΕ, 
καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· 
ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα 
χωρίς καθυστέρηση· ζητεί υποστήριξη, 
μεταξύ άλλων και για έργα μικρότερης 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Επιτροπή και αποσκοπούν 
στηντόνωση της δημιουργίας θέσεων 

13. επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Επιτροπή και αποσκοπούν στην 
τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
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εργασίας σε ΜΜΕ μέσω της προσφοράς 
δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την 
χορήγηση τραπεζικών δανείωνστις ΜΜΕ, 
καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· 
ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα 
χωρίς καθυστέρηση·

σε ΜΜΕ μέσω της προσφοράς 
δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την 
χορήγηση τραπεζικών δανείων στις ΜΜΕ, 
καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού 
και δημοσιονομικού πλαισίου με σκοπό 
την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων σε ΜΜΕ· ζητεί να 
εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα χωρίς 
καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 192
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Επιτροπή και αποσκοπούν 
στηντόνωση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε ΜΜΕ μέσω της προσφοράς 
δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την 
χορήγηση τραπεζικών δανείωνστις ΜΜΕ, 
καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· 
ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα 
χωρίς καθυστέρηση·

13. επικροτεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την Επιτροπή και αποσκοπούν στην 
τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας 
σε ΜΜΕ μέσω της προσφοράς 
δυνατοτήτων εναλλακτικών προς την 
χορήγηση τραπεζικών δανείων στις ΜΜΕ, 
καθώς και στη βελτίωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε ΜΜΕ· 
ζητεί να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο 
χρηματοοικονομικών συνεταιρισμών για 
τη χρηματοδότηση ΜΜΕ (πιστωτικές 
ενώσεις) ως εναλλακτικά μέσα 
χρηματοδότησης και να βελτιώσει την 
πρόσβαση των ΜΜΕ σε δημόσιες 
συμβάσεις και χρηματοδότηση σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 193
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 2 – υπότιτλος 1 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) Αποδοτικότερη χρήση των πόρων
(Η παρούσα τροπολογία προτείνεται ως 
υπότιτλος στον τίτλο «Φιλόδοξες 
οικονομικές πολιτικές για την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού», 
μεταξύ των παραγράφων 13α και 14)

Or. en

Τροπολογία 194
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία των ενδιάμεσων 
φορέων που συνδέονται με τις ΜΜΕ, 
όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, ως 
μηχανών πολλαπλασιαστικού αντίκτυπου 
στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ 
για τις ΜΜΕ και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο 
συνεργασίας με τους εν λόγω φορείς 
σχετικά με πώς θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν καλύτερα οι πολιτικές της 
ΕΕ για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση 
της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 195
Elena Gentile
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι οι πολιτικές για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση έχουν 
διαφορετικές εδαφικές επιπτώσεις, 
ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση 
κάθε περιφέρειας της ΕΕ, και ότι οι 
περιφερειακές ανισότητες διευρύνονται 
από τότε που ξεκίνησε η κρίση· τονίζει 
ότι οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές 
διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των 
κρατών μελών για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την 
εδαφική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 196
Sven Schulze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει ειδικές λύσεις 
για τα κράτη μέλη που, αν και 
αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, υποχρεώνονται να επιστρέψουν 
κονδύλια της ΕΕ λόγω προβλημάτων 
συγχρηματοδότησης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
αρχή της εμπροσθοβαρούς 
χρηματοδότησης σε όλα τα κονδύλια για 
τα εν λόγω κράτη μέλη την περίοδο 2014-
2020·

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών·
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Or. en

Τροπολογία 197
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει ειδικές λύσεις 
για τα κράτη μέλη που, αν και 
αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, υποχρεώνονται να επιστρέψουν 
κονδύλια της ΕΕ λόγω προβλημάτων 
συγχρηματοδότησης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της 
εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης σε όλα 
τα κονδύλια για τα εν λόγω κράτη μέλη 
την περίοδο 2014-2020·

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών στις 
περιφέρειες που το έχουν περισσότερο 
ανάγκη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
κατάλληλες λύσεις για τα κράτη μέλη που, 
αν και αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, υποχρεώνονται να 
επιστρέψουν κονδύλια της ΕΕ λόγω 
προβλημάτων συγχρηματοδότησης· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τις επιπτώσεις της 
εφαρμογής της αρχής της 
εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης στα 
σχετικά κονδύλια για τα εν λόγω κράτη 
μέλη την περίοδο 2014-2020, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση 
της αρχής της δημοσιονομικής 
λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Sofia Ribeiro, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
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στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει ειδικές λύσεις για 
τα κράτη μέλη που, αν και αντιμετωπίζουν 
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
υποχρεώνονται να επιστρέψουν κονδύλια 
της ΕΕ λόγω προβλημάτων 
συγχρηματοδότησης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της 
εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης σε όλα 
τα κονδύλια για τα εν λόγω κράτη μέλη 
την περίοδο 2014-2020·

στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει ειδικές λύσεις για 
τα κράτη μέλη που, αν και αντιμετωπίζουν 
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
υποχρεώνονται να επιστρέψουν κονδύλια 
της ΕΕ λόγω προβλημάτων 
συγχρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 199
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει ειδικές λύσεις για 
τα κράτη μέλη που, αν και αντιμετωπίζουν 
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
υποχρεώνονται να επιστρέψουν κονδύλια 
της ΕΕ λόγω προβλημάτων 
συγχρηματοδότησης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της 
εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης σε όλα 
τα κονδύλια για τα εν λόγω κράτη μέλη 
την περίοδο 2014-2020·

14. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής 
συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στη μείωση των εσωτερικών 
ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει ειδικές λύσεις για 
τα κράτη μέλη που, αν και αντιμετωπίζουν 
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
υποχρεώνονται να επιστρέψουν κονδύλια 
της ΕΕ λόγω προβλημάτων 
συγχρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο 
προχρηματοδότησης ούτως ώστε να 
διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των 
κονδυλίων από τα εν λόγω κράτη μέλη την 
περίοδο 2014-2020·

Or. en
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Τροπολογία 200
Maria Arena, Hugues Bayet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. ζητεί να αναλάβει άμεση δράση η 
Επιτροπή για την καταπολέμηση του 
φορολογικού ντάμπινγκ της φορολογικής 
απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και 
για την έγκριση, σε επίπεδο Συμβουλίου, 
ενός φιλόδοξου ΦΧΤ, καθώς και τα δύο 
μέτρα θα καθιστούσαν δυνατή την 
πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων 
για την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 201
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υποστηρίζει ένθερμα την 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής και τονίζει την 
ανάγκη αποδοτικότερης χρήσης των 
χρημάτων των φορολογούμενων, καθώς 
και την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων 
για την προστασία της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
βιωσιμότητας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 202
Anthea McIntyre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. πιστεύει ακράδαντα ότι η ενωσιακή 
χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας για την απασχόληση 
των νέων (ΥΕΙ) και του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
επιδότηση των εθνικών προσπαθειών, 
αλλά να αξιοποιηθεί για την παροχή 
πρόσθετης στήριξης με τρόπο που να 
συμπληρώνει και να βελτιώνει τα εθνικά 
προγράμματα σύμφωνα με την απόφαση 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 203
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν την 
πλήρη εκτέλεση των πόρων της ΕΕ για 
την περίοδο 2007-2013 και να 
ευθυγραμμίσουν στενά το ΕΚΤ και άλλα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία με τη 
στρατηγική «ΕΕ 2020»· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το 20% 
κλειστής διάρθρωσης του ΕΚΤ για τη 
φτώχεια· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, 
στην επόμενη ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης και στις ΣΑΧ, ένα κεφάλαιο 
σχετικά με την υλοποίηση του ΤΕΒΑ·

Or. en
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Τροπολογία 204
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις 
αγορές ενέργειας για την επίτευξη μιας 
ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης, λιγότερο 
εξαρτώμενης από εξωτερικές πηγές, και 
τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών 
πόρων (παραδείγματος χάρη, προμήθεια 
φυσικού αερίου Αλγερίας)·

Or. en

Τροπολογία 205
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επικροτεί το νέο εκτεταμένο 
πρόγραμμα αγοράς στοιχείων 
ενεργητικού της ΕΚΤ και τη 
συμπερίληψη ομολόγων κεντρικών 
κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, 
υπηρεσιών και ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και υπενθυμίζει το γεγονός ότι η 
διττή εντολή της ΕΚΤ για τη νομισματική 
πολιτική, όπως αναγνωρίζεται στις 
Συνθήκες, συνίσταται όχι μόνο στη 
διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών 
(άρθρο 2 του καταστατικού της ΕΚΤ), 
αλλά και στην επιδίωξη της προώθηση 
βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής 
προόδου και πλήρους απασχόλησης 
(άρθρο 3 ΣΕΕ)·

Or. en
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Τροπολογία 206
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας με 
σκοπό την επέκταση του δυναμικού 
ανάπτυξης, του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
της παραγωγικότητας

Μεταρρυθμίσεις με σκοπό την επέκταση 
του δυναμικού ανάπτυξης, του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και της παραγωγικότητας

Or. en

Τροπολογία 207
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα, θα 
μειώσουν τη φορολογία και θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
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βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

ανεργίας που θα βασίζονται σε απαιτήσεις 
ενεργοποίησης και θα συνδέονται με 
πολιτικές επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 208
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης· τονίζει ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, όπως η 
επανεκβιομηχάνιση, είναι πολύ 
σημαντικότερες από τις μεταρρυθμίσεις 
της αγοράς εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 209
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, την παραγωγικότητα και 
θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, καθιστώντας 
βραχυπρόθεσμα, μεταξύ άλλων, τα άτομα 
που βρίσκονται στην πλέον απελπιστική 
θέση και δεν διαθέτουν καμία δεξιότητα 
κατάλληλα για τη ζήτηση της αγοράς 
εργασίας· θεωρεί ότι στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε απαιτήσεις 
ενεργοποίησης και θα συνδέονται με 
πολιτικές επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 210
Sofia Ribeiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15



PE546.787v01-00 124/137 AM\1047155EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες· θεωρεί ότι στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε απαιτήσεις 
ενεργοποίησης και θα συνδέονται με 
πολιτικές επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 211
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
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συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε 
απαιτήσεις ενεργοποίησης και θα 
συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων και θα 
εξασφαλίζουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια των θέσεων εργασίας·για όλους 
τους τύπους συμβάσεων·

συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων και θα 
εξασφαλίζουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια των θέσεων εργασίας·για όλους 
τους τύπους συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 212
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και 
τα μέτρα της ΕΚΤ, μπορούν να πετύχουν 
μόνον εάν συνδυαστούν με εθνικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, τη 
συμμετοχή ποιοτικού εργατικού 
δυναμικού, θα τονώσουν την 
παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου· 
θεωρεί ότι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
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απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 213
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη 
και δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως 
μόνον εάν συνδυαστούν με εθνικές 
μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη 
συμμετοχή ποιοτικού εργατικού 
δυναμικού, θα τονώσουν την 
παραγωγικότητα, θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
θα στηρίξουν ισχυρά συστήματα 
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικές 
υπηρεσίες· θεωρεί ότι στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα διασφαλίζουν επαρκή 
υποστήριξη για τους απολυμένους 
εργαζομένους και θα συνδέονται με 
ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας 
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και πολιτικές επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 214
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη 
διατήρηση της απασχόλησης σε 
περιόδους οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε 
απαιτήσεις ενεργοποίησης και θα 
συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού και 
δικαιωμάτων, θα τονώσουν την 
παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου· θα 
πρέπει να διασφαλισθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση με δικαιώματα και αξιόλογη 
κοινωνική υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 215
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες· επισημαίνει ότι η 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) αποτελεί 
καίριο στοιχείο για τη βελτίωση των 
αγορών εργασίας· θεωρεί ότι στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε 
ρεαλιστικές απαιτήσεις ενεργοποίησης και 
θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 216
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
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δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη 
διατήρηση της απασχόλησης σε 
περιόδους οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε 
απαιτήσεις ενεργοποίησης και θα 
συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενθαρρύνουν μια δυναμική αγορά 
εργασίας, θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας, θα τονώσουν την 
παραγωγικότητα και θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 217
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες· θεωρεί ότι στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν 



PE546.787v01-00 130/137 AM\1047155EL.doc

EL

ευελιξίας που θα στοχεύουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 
επανένταξης·

μέτρα εσωτερικής ευελιξίας που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε 
ρεαλιστικές απαιτήσεις ενεργοποίησης και 
θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 218
Λάμπρος Φουντούλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εσωτερικής 
ευελιξίας που θα στοχεύουν στη 
διατήρηση της απασχόλησης σε περιόδους 
οικονομικών αναταράξεων, θα 
εξασφαλίζουντην ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ασφάλεια των 
μετακινήσεων μεταξύ θέσεων 
απασχόλησης και θα παρέχουν συστήματα 
χορήγησης επιδομάτων ανεργίας που θα 
βασίζονται σε απαιτήσεις ενεργοποίησης 
και θα συνδέονται με πολιτικές 

15. επισημαίνει ότι τα αποφασιστικά 
σχέδια επενδύσεων για ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας μπορούν να 
υλοποιηθούν πλήρως μόνον εάν 
συνδυαστούν με εθνικές μεταρρυθμίσεις 
που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή 
ποιοτικού εργατικού δυναμικού, θα 
τονώσουν την παραγωγικότητα και θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε περιόδους οικονομικών 
αναταράξεων, θα εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των θέσεων εργασίας και την 
ασφάλεια των μετακινήσεων μεταξύ 
θέσεων απασχόλησης και θα παρέχουν 
συστήματα χορήγησης επιδομάτων 
ανεργίας που θα βασίζονται σε απαιτήσεις 
ενεργοποίησης και θα συνδέονται με 
πολιτικές επανένταξης·
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επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 219
Maria João Rodrigues

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η εστίαση της Επιτροπής στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στρέφεται 
υπερβολικά προς τη μείωση της 
προστασίας της απασχόλησης για τις 
υφιστάμενες αλλά και τις νέες θέσεις 
εργασίας και υπενθυμίζει πως τα στοιχεία 
δείχνουν ότι ακριβώς η επίμονη επιδίωξη 
εσφαλμένων πολιτικών αποκρίσεων, που 
συνδυάζουν ευελιξία και χαμηλότερα 
εισοδήματα, είναι αυτή που καθυστερεί 
την ανάκαμψη· τονίζει ότι οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
σχεδιαστούν με ευρύτερη και ολιστική 
προοπτική, προσαρμοσμένη σε κάθε 
κράτος μέλος, στοχεύοντας διαφορετικά 
ζητήματα, όπως η εταιρική διαχείριση, η 
οργανωτική διαχείριση και η διαχείριση 
της αγοράς εργασίας, η εκπαίδευση, η 
έρευνα και η καινοτομία, η δημόσια 
διοίκηση και τα φορολογικά συστήματα, 
και αποσκοπώντας στην τόνωση του 
δυναμικού ανάπτυξης, τη βιωσιμότητα 
και τη μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων· 

Or. en

Τροπολογία 220
Anthea McIntyre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους 
ενθάρρυνσης των επενδύσεων στην 
Ευρώπη· επισημαίνει την πρόσφατη τάση 
των εταιρειών για επιστροφή της 
παραγωγής και των υπηρεσιών τους στην 
Ευρώπη, καθώς και τις ευκαιρίες που 
προσφέρει το γεγονός αυτό για 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για 
τους νέους· πιστεύει ότι οι οικονομίες της 
ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να 
επισπεύσουν αυτήν την τάση 
επανεγκατάστασης των θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 221
Maria Arena, Hugues Bayet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία· ζητεί 
να πραγματεύονται συστηματικά οι ΣΑΧ 
τη μείωση των διαφορών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών όσον αφορά τις 
αμοιβές και τις συντάξεις·

Or. en
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Τροπολογία 222
Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 223
Thomas Mann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να σχεδιάσουν εξατομικευμένες πολιτικές 
για να στηρίξουν τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια 
άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις 
γυναίκες και άλλες ομάδες προτεραιότητας 
που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την 
κρίση, όπως οι μετανάστες ή τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 224
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για 
τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
καλύτερα τις συστάσεις ανά χώρα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
προκειμένου να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
καλύτερα τις συστάσεις ανά χώρα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
προκειμένου να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

Or. fr

Τροπολογία 225
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια 
άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις 
γυναίκες και άλλες ομάδες προτεραιότητας 
που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την 
κρίση, όπως οι μετανάστες ή τα άτομα με 
αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
υπέρ της προώθησης πολιτικών για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στον 
χώρο εργασίας, τη συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, 
τη διά βίου μάθηση και την κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 226
Anthea McIntyre
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να σχεδιάσουν εξατομικευμένες πολιτικές 
για να στηρίξουν τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια 
άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις 
γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία και άλλες 
ομάδες προτεραιότητας που έχουν πληγεί 
ιδιαιτέρως από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 227
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες, η κοινότητα των Ρομά ή τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 228
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. fr

Τροπολογία 229
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία· 
παροτρύνει την Επιτροπή να ζητήσει από 
κάθε κράτος μέλος εθνικό σχέδιο 
απασχόλησης για τη δημιουργία 
αξιοπρεπών/ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
όπως συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη 
στο Εαρινό Συμβούλιο του 2012·

Or. en

Τροπολογία 230
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

16. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει 
εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξει 
τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας 
για τους μακροχρόνια άνεργους, τους 
ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν 
πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση, όπως οι 
μετανάστες ή τα άτομα με αναπηρία·

Or. en


