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Τροπολογία  1 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ), 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 

παιδιού, 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 3 («Διασφαλίζουμε 

μία ζωή με υγεία και προάγουμε την 

ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες»), 

και ιδίως τον επιμέρους στόχο 7 («Έως 

το 2030, διασφάλιση της καθολικής 

πρόσβασης στη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, 

συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 

προγραμματισμού, της ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της 

αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές 

στρατηγικές και προγράμματα») και τον 

επιμέρους στόχο 8 («Επίτευξη καθολικής 

υγειονομικής κάλυψης, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των οικονομικών κινδύνων, πρόσβαση σε 

βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 

καθώς και πρόσβαση όλων σε ασφαλή, 

αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά 

βασικά φάρμακα και εμβόλια»), 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 4 («Διασφαλίζουμε 

την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 
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εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για 

δια βίου μάθηση»), 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 5 («Επιτυγχάνουμε 

την ισότητα των φύλων και τη 

χειραφέτηση όλων των γυναικών και των 

κοριτσιών»), 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 8 («Προάγουμε τη 

διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομική ανάπτυξη καθώς και την 

πλήρη και παραγωγική απασχόληση και 

αξιοπρεπή εργασία για όλους»), και ιδίως 

τον επιμέρους στόχο 5 («Έως το 2030, 

επίτευξη πλήρους και παραγωγικής 

απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους 

άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων 

ανθρώπων και των ατόμων με αναπηρίες, 

καθώς και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής 

για εργασία ίσης αξίας»), τον επιμέρους 
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στόχο 6 («Έως το 2020, ουσιαστική 

μείωση του ποσοστού των νέων που δεν 

απασχολούνται, μορφώνονται ή 

εκπαιδεύονται»), και τον επιμέρους στόχο 

8 («Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων 

και προαγωγή ασφαλών συνθηκών 

εργασίας για όλους τους εργάτες, 

συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων 

μεταναστών, και ιδίως των γυναικών 

μεταναστριών καθώς και εκείνων που 

έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης»), 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τον στόχο 

βιώσιμης ανάπτυξης 10 («Μειώνουμε την 

ανισότητα εντός και μεταξύ των 

χωρών»), και ιδίως τον επιμέρους στόχο 

4 («Υιοθέτηση πολιτικών, ιδιαίτερα 

φορολογικών και μισθολογικών, καθώς 

και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 

και προοδευτική επίτευξη μεγαλύτερης 

ισότητας»), 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη διοργανική 

διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
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κοινωνικών δικαιωμάτων που 

υπογράφηκε την 17η Νοεμβρίου στο 

Γκέτεμποργκ, 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη σύστασή του 

της 13ης Δεκεμβρίου 2017 εν συνεχεία 

της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, τη 

φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική αναφορά 13 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον 

αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση 

των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη 

(2013/2044(INI)), 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την 

Πρωτοβουλία για την πράσινη 

απασχόληση: αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας 

για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

(2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη 

δημιουργία συνθηκών στην αγορά 

εργασίας οι οποίες ευνοούν την 

εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και 
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προσωπικής ζωής (2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 

κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (2012/2293(INI)), 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, 

με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

(COM(2010)2020), καθώς και το 

ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 

σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020, 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων 

της Επιτροπής για τις κοινωνικές 

επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013, 

συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 

2013/112/ΕΕ με τίτλο «Επένδυση στα 

παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της 

μειονεξίας», 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη δημοσίευση 

από την Επιτροπή της έβδομης έκδοσης 

της ετήσιας επισκόπησης της 

απασχόλησης και των κοινωνικών 

εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2017, που 

εστιάζει στη δικαιοσύνη μεταξύ των 

γενεών και στην αλληλεγγύη στην 

Ευρώπη, 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη 

μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη 

έμφαση στην παιδική φτώχεια, 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την 

ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη 

και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 28 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 

της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 

2014-2015, 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Εισοδηματικές 

ανισότητες και πρότυπα απασχόλησης 

στην Ευρώπη πριν και μετά την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση», 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση 

επισκόπησης του Eurofound με τίτλο 

«Έκτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις 

Συνθήκες Εργασίας», 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Κοινωνική 

κινητικότητα στην ΕΕ», 
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Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Νέες μορφές 

απασχόλησης», 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη θεματική 

ενημέρωση του Eurofound με τίτλο «Pay 

inequalities experienced by posted 

workers: Challenging the equal treatment 

principle» (Οι διαφορές στις αμοιβές των 

αποσπασμένων εργαζόμενων: η 

αμφισβήτηση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης) που παρέχει μια λεπτομερή 

επισκόπηση των θέσεων των 

κυβερνήσεων και των κοινωνικών 

εταίρων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε 

σχέση με την αρχή της ίσης αμοιβής για 

ίδια εργασία, 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 
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EL 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Developments in 

working life in Europe: EurWORK 

annual review 2016» (Εξελίξεις στον 

εργασιακό βίο στην Ευρώπη: ετήσια 

ανασκόπηση του EurWORK 2016), και 

συγκεκριμένα το κεφάλαιο «Pay 

inequalities –Evidence, debate and 

policies» (Μισθολογικές ανισότητες - 

Αποδεικτικά στοιχεία, συζητήσεις και 

πολιτικές), 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Αλλαγές στην 

απασχόληση και μισθολογικές 

ανισότητες: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

Απασχόλησης 2017», 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 η (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Eurofound με τίτλο «Γυναίκες, άνδρες 

και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη», 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 37 θ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τις μελέτες του 

Eurofound σχετικά με τη Συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο και σχετικά με τον Ρόλο των 

κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

από 2011 έως 2014, 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, πράγμα που σημαίνει ότι 

η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για την 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, πράγμα που σημαίνει ότι 

η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για την 



 

PE616.558v03-00 18/150 AM\1143784EL.docx 

EL 

επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα 

ποσοστά απασχόλησης διαφέρουν 

σημαντικά, καθώς κυμαίνονται από 

ποσοστά πολύ χαμηλότερα από τον μέσο 

όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 65% στην 

Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία και την 

Ισπανία μέχρι ποσοστά υψηλότερα από 

το 75% στις Κάτω Χώρες, στη Δανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη 

Σουηδία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, πράγμα που σημαίνει ότι 

η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για την 

επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, πράγμα που σημαίνει ότι 

η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για την 

επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές σε πολλά κράτη 

μέλη και ότι τα ποσοστά απασχόλησης 

έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους μέχρι 

να ανακάμψουν από την κρίση και 

κυρίως να επιτύχουν τους εθνικούς 

στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020»· 

Or. en 
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Τροπολογία  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς 

και έχει φθάσει τα 235,4 εκατομμύρια 

άτομα σε θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2017, το οποίο αποτελεί 

ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 

72,3%, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΕ 

βρίσκεται σε σωστή πορεία για την 

επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς 

και έχει φθάσει τα 235,4 εκατομμύρια 

άτομα σε θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2017· 

Or. it 

 

Τροπολογία  34 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, πράγμα που σημαίνει 

ότι η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για 
την επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, σημειώνοντας πρόοδο 

ως προς την επίτευξη του στόχου για 

ποσοστό απασχόλησης 75% ο οποίος 

ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι 18,9 

εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να 

είναι χωρίς δουλειά, ότι οι επενδύσεις 

εξακολουθούν να είναι σε χαμηλά 

επίπεδα, ότι η αύξηση των μισθών είναι 

περιορισμένη και ότι το φαινόμενο 
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φτώχειας των εργαζομένων εξακολουθεί 

να παρουσιάζει αυξανόμενη τάση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3%, πράγμα που σημαίνει ότι 

η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή πορεία για την 

επίτευξη του στόχου για ποσοστό 

απασχόλησης 75% ο οποίος ορίζεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020»· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται 

συνεχώς και έχει φθάσει τα 235,4 

εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το 

οποίο αποτελεί ποσοστό απασχόλησης της 

τάξης του 72,3% –χωρίς ωστόσο να έχει 

προσδιοριστεί η ποιότητα αυτού–, πράγμα 

που σημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε σωστή 

πορεία για την επίτευξη του στόχου για 

ποσοστό απασχόλησης 75% ο οποίος 

ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

και ο οποίος δεν επαρκεί από μόνος του 

καθώς το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι η 

Ένωση αποσκοπεί στην πλήρη 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

απασχόληση που μετριέται βάσει ωρών 

εργασίας ανά εργαζόμενο εξακολουθεί να 

βρίσκεται κατά 3% χαμηλότερα από τα 
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προ κρίσης επίπεδα στην ΕΕ και κατά 

4% στη ζώνη του ευρώ λόγω αυξήσεων 

στη μερική απασχόληση και μειώσεων 

στις ώρες εργασίας εργαζομένων πλήρους 

απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%· 

λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η 

διαφοροποίηση των ποσοστών ανεργίας 

εξακολουθεί να είναι σημαντική, καθώς 

κυμαίνεται από περίπου 4% στη Γερμανία 

μέχρι σχεδόν 20% στην Ισπανία και 

23,6% στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η αφανής ανεργία ανερχόταν στο 20% 

το 2016 (άνεργοι, πρόθυμοι να εργαστούν 

που δεν αναζητούν όμως ενεργά εργασία)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%, η ανάκαμψη 
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αυτή παραμένει εξαιρετικά άνιση μεταξύ 

των κρατών μελών προς όφελος των 

χωρών που δεν χρειάστηκε να 

εφαρμόσουν βαθιές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις ή να ακολουθήσουν 

προγράμματα προσαρμογής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 18,9 

εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να 

είναι χωρίς εργασία παρά το γεγονός ότι 
το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και στη 

ζώνη του ευρώ βρίσκεται στο χαμηλότερο 

επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών και 

οκτώ ετών και ανέρχεται στο 7,5% και 

στο 8,9% αντίστοιχα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα 

ετών και ανέρχεται στο 7,5%, το ποσοστό 

της μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει 

ανησυχητικά υψηλό καθώς υπερβαίνει το 

45%· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την Eurostat (2017), από το 2013 έως 

το 2016 η ακούσια μερική απασχόληση 

στην ΕΕ των 28 ως ποσοστό επί της 

συνολικής μερικής απασχόλησης, 

μειώθηκε από το 26% στο 24,6%· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανάπτυξη της απασχόλησης ήταν 

μεγαλύτερη μεταξύ των εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας, των εργαζομένων 

υψηλής εξειδίκευσης και των ανδρών 

παρά μεταξύ των νέων, των εργαζομένων 

χαμηλής εξειδίκευσης και των γυναικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες 

εξακολουθεί να είναι κατά 11 ποσοστιαίες 

μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό των ανδρών, πράγμα το οποίο 

καταδεικνύει το συνεχιζόμενο χάσμα 

μεταξύ των φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική 

απασχόληση αυξήθηκε κατά 11% σε 

σύγκριση με το 2009 και ότι η πλήρης 

απασχόληση μειώθηκε κατά 2% την ίδια 

περίοδο, ενώ η ακούσια μερική 

απασχόληση εξακολουθεί να αντιστοιχεί 

σχεδόν στο ένα τρίτο αυτού του τύπου 

συμβάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 

μεταξύ μόνιμων και άτυπων θέσεων 
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απασχόλησης εξακολουθεί να είναι 

ανησυχητικός, με τις χώρες να 

παρουσιάζουν ποσοστό συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου από 10% έως 20%, με 

ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά μετάβασης 

προς συμβάσεις αορίστου χρόνου και με 

τις θέσεις προσωρινής απασχόλησης να 

συνιστούν «αδιέξοδο» αντί για 

«σκαλοπάτι» προς μόνιμες θέσεις 

απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

φαινόμενο αυτό εμποδίζει μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων να επωφεληθούν από 

ασφαλή, σχετικά καλοπληρωμένη 

απασχόληση και καλές προοπτικές, 

δημιουργώντας μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ μόνιμων εργαζομένων και 

προσωρινά απασχολούμενων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας 

επιδεινώνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι 

πολλές χώρες της ΕΕ υιοθετούν 

μεταρρυθμίσεις σε δύο επίπεδα στην 

νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης, 

διευκολύνοντας τη χρήση συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 

ελαφρά βελτίωση που παρατηρείται στο 

ποσοστό ανεργίας των νέων, αυτό 

εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό, 

καθώς αγγίζει το 16,6% (18,7% στη ζώνη 

του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

2016 υπήρχαν ακόμη 6,3 εκατομμύρια 
νέοι ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι 

βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 

ελαφρά βελτίωση που παρατηρείται στο 

ποσοστό ανεργίας των νέων, αυτό 

εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό, 

καθώς αγγίζει το 16,6% (18,7% στη ζώνη 

του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με το σχέδιο κοινής έκθεσης για 

την απασχόληση, οι νέοι απασχολούνται 

συνήθως υπό καθεστώς μη 

τυποποιημένων και άτυπων μορφών 
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απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 

προσωρινών θέσεων εργασίας, ακούσιας 

μερικής απασχόλησης και θέσεων 

εργασίας με χαμηλότερο μισθό· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες 

έχουν εισαγάγει μέτρα, όπως ο μειωμένος 

κατώτατος μισθός, προκειμένου να 

ενθαρρύνουν τους εργοδότες να 

προσλάβουν νέους, πράγμα το οποίο 

συνιστά απαράδεκτη μεταχείριση των 

νέων βάσει της απαγόρευσης των 

διακρίσεων λόγω ηλικίας που σχετίζεται 

με το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ και την οδηγία 

2000/78 σχετικά την ισότητα στην 

απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 

ελαφρά βελτίωση που παρατηρείται στο 
ποσοστό ανεργίας των νέων, αυτό 

εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό, 

καθώς αγγίζει το 16,6% (18,7% στη ζώνη 

του ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

2016 υπήρχαν ακόμη 6,3 εκατομμύρια νέοι 

ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι βρίσκονταν 

εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί 

να είναι ανησυχητικά υψηλό, καθώς 

αγγίζει το 16,6% (18,7% στη ζώνη του 

ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 

υπήρχαν ακόμη 6,3 εκατομμύρια νέοι 

ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι βρίσκονταν 

εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· 

Or. it 

 

Τροπολογία  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 

6,3 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών 

βρίσκονταν ακόμη εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 

ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο εξακολουθεί να ανέρχεται 

περίπου στο 20% σε πολλά κράτη μέλη, 

όπως η Μάλτα, η Ισπανία, η Ρουμανία, 

ενώ βρίσκεται πάνω από τον στόχο της 

ΕΕ της τάξης του 10% στην Πορτογαλία, 

τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου συνιστά 

πολύπλοκη πρόκληση σε ατομικό, εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι νέοι που εγκαταλείπουν 

πρόωρα την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση βρίσκονται συχνά σε 

μειονεκτική θέση τόσο από κοινωνικής 

όσο και από οικονομικής άποψης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου οφείλεται κατά 

βάση στην κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των μαθητών, όπως δύσκολες 

οικογενειακές καταστάσεις, ανεργία, 

χαμηλό εισόδημα νοικοκυριών και 

χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης των γονέων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

διαμορφώνεται από τις ευρύτερες 

πολιτικές των χωρών για την οικονομία, 

την απασχόληση, τις κοινωνικές 

υποθέσεις και την υγεία, και βασίζεται, 

επίσης, σε βελτιώσεις του 

κοινωνικοοικονομικού κλίματος, στην 

υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, σε 

μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας και 

βελτίωσης της υγείας, και στην 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των 

μεταναστών και των μειονοτήτων στην 

κοινωνία· 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια 

ευθύνη για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων τη φέρουν τα κράτη 

μέλη μέσω της ανάπτυξης και της 

εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για 

την αγορά εργασίας, συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών 

πολιτικών για την αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 46,4% 

των ανέργων στην ΕΕ των 28 (ή 

αντίστοιχα το 49,7% των ανέργων στη 

ζώνη του ευρώ) είναι μακροχρόνια 

άνεργοι, το οποίο σημαίνει ότι βρίσκονται 

χωρίς δουλειά για 12 μήνες ή 

περισσότερο· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  51 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επτά 

κράτη μέλη, τα επίπεδα της 

μακροχρόνιας ανεργίας (σε ποσοστό επί 

τοις εκατό της συνολικής ανεργίας) 

υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

(49,7%) με διαφορά που κυμαίνεται 

μεταξύ 4% και 23% και παραπέμπουν 

ενδεχομένως σε μόνιμη τάση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 

που οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας 

μεταξύ των κρατών μελών είναι 

μικρότερες, εξακολουθούν να υπερβαίνουν 

τα προ κρίσης επίπεδα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 

που οι διαφορές στα ποσοστά ανεργίας 

μεταξύ των κρατών μελών είναι 

μικρότερες, εξακολουθούν να υπερβαίνουν 

τα προ κρίσης επίπεδα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία 

παραμένει πάνω από το 50% επί της 

συνολικής ανεργίας σε ορισμένα κράτη 

μέλη και αντιστοιχεί στο 45,6% στην ΕΕ 

και στο 49,7% στη ζώνη του ευρώ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

ανεργίας παρακολουθεί μόνο τα άτομα 

που δεν έχουν εργασία και αναζητούσαν 

ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 

εβδομάδες και ότι το ποσοστό της 

μακροπρόθεσμης ανεργίας μετρά μόνο το 

ποσοστό των οικονομικών ενεργών 

ατόμων ηλικίας 15 έως 74 ετών που είναι 

άνεργοι για διάστημα 12 μηνών ή 

μεγαλύτερο· 

Or. en 
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Τροπολογία  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

των μισθών παραμένει περιορισμένη στην 

ΕΕ, καθώς αυξήθηκε κατά λιγότερο από 

1% τα τελευταία δύο έτη και ότι η 

διασπορά των αμοιβών των εργαζομένων 

είναι αρκετά μεγάλη στην ΕΕ, δεδομένου 

ότι κυμαίνονται από 4,6 ευρώ ανά ώρα 

εργασίας στη Βουλγαρία μέχρι 43,3 ευρώ 

στο Λουξεμβούργο· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών 

ήταν κατώτερη από τη μέση αύξηση της 

παραγωγικότητας σε 18 από τα 28 κράτη 

μέλη και υστερεί ακόμη σε σχέση με τη 

μείωση της ανεργίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 

λιτότητας, η επιβολή του ενιαίου 

νομίσματος και οι οικονομικοί 

περιορισμοί που ορίζονται βάσει των 

ευρωπαϊκών Συνθηκών είχαν 

απογοητευτικό και αποσταθεροποιητικό 

αντίκτυπο στην οικονομία των κρατών 

μελών και της ζώνης του ευρώ, 

προκαλώντας την κατάρρευση της 

εσωτερικής ζήτησης, την αύξηση των 

επιπέδων ανεργίας και την απότομη 

αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων· 
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Or. it 

 

Τροπολογία  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συνοδευτικά μέτρα υπέρ των 

μακροχρόνια ανέργων είναι σημαντικά, 

ειδάλλως η κατάσταση αυτή θα αρχίσει 

να επηρεάζει την αυτοπεποίθηση, την 

ευημερία και τη μελλοντική ανάπτυξή 

τους, εκθέτοντάς τους στον κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

καθώς και το ευρωπαϊκό κοινωνικό 

μοντέλο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 

ορισμένα κράτη μέλη, η ανεργία 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω 

έλλειψης ανάπτυξης και διαρθρωτικής 

αδυναμίας τα οποία πηγάζουν σε μεγάλο 

βαθμό από αναποτελεσματικά και, σε 

πολλές περιπτώσεις, άκαμπτα 

κανονιστικά πλαίσια για την αγορά 

εργασίας· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι 

ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας συνιστούν την κύρια αιτία της 

υψηλής ανεργίας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα 

κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 

διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά 

εργασίας, όπως χαμηλή συμμετοχή, 

καθώς και αναντιστοιχίες μεταξύ 

δεξιοτήτων και προσόντων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι όλο και περισσότερο 

αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

για την ένταξη ή την επανένταξη μη 

ενεργού εργατικού δυναμικού με στόχο 

την κάλυψη των απαιτήσεων στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 

απασχόλησης μεταξύ των φύλων 

εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από 10 

ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανέρχεται 

στο 11,6% στην Ευρώπη, με 76,9% 

ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες και 

65,3% για τις γυναίκες, ενώ ακόμη 

μεγαλύτερο είναι το χάσμα στα άτομα 

που δεν έχουν γεννηθεί στην ΕΕ και στις 

γυναίκες Ρομά· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα 

μεταξύ των φύλων στη μερική 

απασχόληση είναι ακόμη μεγαλύτερο, 

καθώς η διαφορά ανήλθε στις 23 

ποσοστιαίες μονάδες το 2016, 

υπερβαίνοντας τις 30 εκατοστιαίες 

μονάδες σε τέσσερα κράτη μέλη και με 

την ακούσια μερική απασχόληση των 

γυναικών στο 23,5%· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με 

τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας κάτω των 

6 ετών είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες 

μικρότερο από το ποσοστό απασχόλησης 

των γυναικών χωρίς παιδιά και ότι το 

19% του δυνητικού γυναικείου εργατικού 

δυναμικού της ΕΕ το 2016 ήταν μη 

ενεργό επειδή ασχολούνταν με τη 

φροντίδα παιδιών ή ανίκανων ενηλίκων· 

Or. en 
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Τροπολογία  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 

χαμηλότερων ποσοστών ισοδύναμων 

πλήρους απασχόλησης, οι γυναίκες 

επλήγησαν από σημαντικό μισθολογικό 

χάσμα της τάξης του 16,3% το 2015 στην 

ΕΕ κατά μέσο όρο, καθώς κυμαινόταν 

από 26,9% στην Εσθονία μέχρι 5,5% στην 

Ιταλία και το Λουξεμβούργο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σημειώνεται γήρανση του πληθυσμού, η 

οποία δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις 

για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

και υγειονομικής περίθαλψης των κρατών 

μελών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σημειώνεται γήρανση του πληθυσμού, η 

οποία δημιουργεί πρόσθετα καθήκοντα 

για τα κράτη μέλη προκειμένου να 

εξασφαλίσουν καλά χρηματοδοτούμενα 

και ισχυρά συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο 

ζωής κατά τη γέννηση στην ΕΕ των 28 

μειώθηκε ελαφρώς το 2015, καθώς 

υπολογίστηκε στα 80,6 έτη (0,3 έτη 

χαμηλότερα σε σχέση με το 2014), 

φθάνοντας τα 83,3 έτη για τις γυναίκες 

(0,3 έτη χαμηλότερα σε σχέση με το 2014) 

και τα 77,9 έτη (0,2 έτη χαμηλότερα σε 
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σχέση με το 2014) για τους άνδρες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η 

πρώτη μείωση του προσδόκιμου ζωής 

στην ΕΕ των 28 από το 2002, όταν 

κατέστησαν διαθέσιμα στοιχεία για το 

προσδόκιμο ζωής για όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ, και ότι κάτι τέτοιο παρατηρείται 

στην πλειονότητα των κρατών μελών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 

Eurostat, δεν μπορούμε ακόμη να πούμε 

εάν η μείωση του προσδόκιμου ζωής που 

παρατηρήθηκε μεταξύ 2014 και 2015 

είναι μόνο προσωρινή ή εάν θα συνεχιστεί 

τα επόμενα χρόνια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σημειώνεται γήρανση του πληθυσμού, η 

οποία δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις 

για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

και υγειονομικής περίθαλψης των κρατών 

μελών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 

του αριθμού των ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας (περίπου το 20% του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών και 

εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα φτάσει 

το 25% έως το 2050), η μείωση του 

αριθμού των ατόμων σε ηλικία εργασίας 

και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ιδίως 

τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται 

στην ΕΕ, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και 

υγειονομικής περίθαλψης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σημειώνεται γήρανση του πληθυσμού, η 

οποία δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις 

για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 

και υγειονομικής περίθαλψης των 

κρατών μελών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σημειώνεται γήρανση του πληθυσμού και 

ότι το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται 

συνεχώς· 

Or. it 

 

Τροπολογία  65 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 

της κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνει 

2 εκατομμύρια επιχειρήσεις (περίπου το 

10% του συνόλου της ΕΕ) οι οποίες 

απασχολούν περισσότερα από 14 

εκατομμύρια άτομα (περίπου το 6,5% 

των εργαζομένων της ΕΕ)· λαμβάνοντας 

υπόψη τη σημασία του εν λόγω τομέα για 

την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 

προκλήσεων των σημερινών κοινωνιών, 

ιδίως ως προς τη γήρανση του 

πληθυσμού τους· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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δημογραφικές προκλήσεις περιλαμβάνουν 

παράγοντες όπως η συρρίκνωση και η 

διασπορά του πληθυσμού που 

δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των 

περιοχών οι οποίες υποφέρουν εξαιτίας 

αυτών και ότι απειλούν την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  67 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 

παρατηρείται μία ορισμένη πρόοδος όσον 

αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν 

να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην 

κοινωνία και οι περιφερειακές ανισότητες 

εξακολουθούν να υφίστανται· 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 

παρατηρείται μία ορισμένη πρόοδος όσον 

αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ένας στους 

τέσσερις Ευρωπαίους εξακολουθεί να 

επηρεάζεται από τον κίνδυνο φτώχειας, 

οδηγώντας την ΕΕ πολύ μακριά από την 

επίτευξη του στόχου της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», και οι περιφερειακές 

ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική 

ανισότητα εξακολουθεί να αυξάνεται· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 

επίπεδα ανισότητας εξακολουθούν να 

συνιστούν εμπόδιο για τις ίσες ευκαιρίες 

κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

την κατάρτιση και την κοινωνική 

προστασία και, ως εκ τούτου, βλάπτουν 

την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική 

συνοχή και τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 

παρατηρείται μία ορισμένη πρόοδος όσον 

αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν 

να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην 

κοινωνία και οι περιφερειακές ανισότητες 

εξακολουθούν να υφίστανται· 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 

παρατηρείται μία ορισμένη πρόοδος όσον 

αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν 

να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην 

κοινωνία, με τη φτώχεια να πλήττει τον 

απαράδεκτο αριθμό των 119 

εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ, εκ των 

οποίων πάνω από 25 εκατομμύρια είναι 

παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη (πάνω 

από 1 στα 4 παιδιά), και οι περιφερειακές 

ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 

παρατηρείται μία ορισμένη πρόοδος όσον 

αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν 

να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην 

κοινωνία και οι περιφερειακές ανισότητες 

εξακολουθούν να υφίστανται· 

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και 

παρατηρείται μία ορισμένη πρόοδος όσον 

αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, εξακολουθούν 

να υπάρχουν μειονεκτούσες ομάδες στην 

κοινωνία, καθώς και απαράδεκτα επίπεδα 

ανισοτήτων και φτώχειας, και οι 

περιφερειακές ανισότητες εξακολουθούν 

να υφίστανταιεντός των κρατών μελών 

και στην Ένωση στο σύνολό της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο, οι μαθητές από οικογένειες 

μεταναστών και οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες αποτελούν τους 

σημαντικότερους παράγοντες που 

σχετίζονται με χαμηλές επιδόσεις στην 

εκπαίδευση, έχοντας κατά νου ότι η μέση 

αναλογία στην ΕΕ των ατόμων με 

χαμηλές επιδόσεις στις θετικές επιστήμες 

στο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

τεταρτημόριο του μαθητικού πληθυσμού 

της έρευνας PISA 2015 είναι περίπου 

34%, 26 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη 

σε σχέση με το υψηλό 

κοινωνικοοικονομικό τεταρτημόριο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 

των παιδιών που πλήττονται από τη 

φτώχεια παραμένει ανησυχητικά υψηλός 

στην Ευρώπη, καθώς επί του παρόντος 

υπερβάινει τα 25 εκατομμύρια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 

των παιδιών που πλήττονται από τη 

φτώχεια παραμένει ανησυχητικά υψηλός 

στην Ευρώπη, καθώς επί του παρόντος 

υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο 

καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη 

των νέων στην αγορά εργασίας, έχοντας 

κατά νου ότι το ποσοστό ανεργίας των 

νέων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (20-34 

ετών) είναι 82,8% στην ΕΕ, πάνω από 10 

ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο απ’ ό,τι 

των νέων με ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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δημοσιονομική πολιτική στα κράτη μέλη 

συμβάλλει στη σταθεροποίηση του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ενώ 

έχει παράλληλα και άλλους στόχους, 

όπως οι λειτουργίες δημοσιονομικής 

βιωσιμότητας και αναδιανομής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 

συνολικές προβλέψεις πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εξακολουθούν να 

εκφράζονται ανησυχίες για τη 

δημοσιονομική εξυγίανση και την 

απορρύθμιση των αγορών εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση 

πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, 

όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στην ΕΕΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επαγγελματική κατάρτιση έχει αρχίσει να 

αποκτά αξιοπιστία, είτε μεταξύ των νέων 

Ευρωπαίων είτε μεταξύ των 

επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν τις 

ικανότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η κατάρτιση που αποκτάται σε άτυπο 
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πλαίσιο επίσης προσφέρει στους 

Ευρωπαίους σημαντικά εργαλεία για την 

αγορά εργασίας· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  77 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 

όλων των πολιτικών και δράσεων της 

Ένωσης,·θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας 

του ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην κοινωνική 

ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και 

την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

απαίτηση αυτή απειλείται επί του 

παρόντος από τις υψηλές τιμές 

φαρμάκων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά 

κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα 

των νοικοκυριών (GDHI) δεν έχει ακόμη 

επανέλθει σε διάφορα κράτη μέλη στα 
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προ κρίσης επίπεδα, με πολλά από αυτά 

να καταγράφουν επίπεδα κατά 20 με 30 

ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε 

σχέση με το 2008· 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1 τονίζει ότι η ανάπτυξη 

κοινωνικών πολιτικών δεν είναι ζήτημα 

επιλογής αλλά ζήτημα ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, συνιστώντας απαραίτητο 

παράγοντα διατήρησης της συνοχής και 

της νομιμότητας της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

καθορισμός των μισθών συνιστά ζήτημα 

εθνικής αρμοδιότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αυξήσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων 

δεν αντιστράφηκαν από τότε που ξέσπασε 

η κρίση σε πολλά κράτη μέλη, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις επιδεινώθηκαν, 

και έχοντας υπόψη ότι στο σύνολο της 

ΕΕ το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών 

έλαβε εισοδηματικό μερίδιο κατά 5,1 

φορές υψηλότερο από το φτωχότερο 20%, 

με αναλογίες 6,5 ή μεγαλύτερες σε 

ορισμένες χώρες της Ανατολικής και 

Νότιας Ευρώπης, σχεδόν διπλάσιες από 

τα στοιχεία ορισμένων χωρών της 

Κεντρικής Ευρώπης και της 

Σκανδιναβίας που έχουν τις καλύτερες 

επιδόσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, 

την οποία επικροτεί η παρούσα ΕΕΑ, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη καλύτερων, 

αποτελεσματικότερων και περισσότερο 

προσβάσιμων θεραπειών και φαρμάκων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 

πρόοδος παρέχει σε ορισμένους ασθενείς, 

ιδίως σε εκείνους που υποφέρουν από 

χρόνιο πόνο, τη δυνατότητα να ενταχθούν 

ή να παραμείνουν για πολύ περισσότερο 

καιρό στην αγορά εργασίας· 

Or. pt 
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Τροπολογία  83 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή 

και η διαχείριση των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί 

αρμοδιότητα των κρατών μελών, την 

οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν 

εναρμονίζει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τη δημοσίευση της Επιτροπής για την 

απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις 

στην Ευρώπη για το 2017, 118,8 

εκατομμύρια άτομα αντιμετώπιζαν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού (AROPE) το 2015, κατά 1,7 

εκατομμύρια πάνω από το επίπεδο του 

2008 και μακριά από τον στόχο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση 

των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

(AROPE) κατά 20 εκατομμύρια, με 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών, καθώς κυμαινόταν σε ποσοστό 

από 5% ή λιγότερο στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας ή τη Γερμανία μέχρι περίπου 

20% στην Ελλάδα και την Ισπανία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

AROPE στα παιδιά (0-17 ετών) το 2016 

ήταν 26,4%, υψηλότερο από το 24,2% 
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στους ενήλικες (16-64 ετών) και κατά 

σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες 

υψηλότερο από το ποσοστό AROPE 

18,3% στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

(άνω των 65 ετών)· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο αριθμός των παιδιών που 

πλήττονται από τη φτώχεια παραμένει 

ανησυχητικά υψηλός στην Ευρώπη, 

καθώς επί του παρόντος ανέρχεται σε 

πάνω από 25 εκατομμύρια, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της 

φτώχειας στα παιδιά μπορεί να διαρκέσει 

μια ολόκληρη ζωή και διαιωνίζει τη 

διαγενεακή μεταβίβαση της μειονεξίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση 

ηλικιωμένων εξαρτώμενων ατόμων έχει, 

και θα έχει, όλο και μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στα συστήματα υγείας και 

μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και 

στην ανάγκη για υπηρεσίες τυπικής και 

άτυπης φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι άτυποι φροντιστές διαδραματίζουν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  86 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ικανότητα της οικονομίας της ΕΕ να 

δώσει ώθηση στη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη είναι μικρότερη από την 

αντίστοιχη ικανότητα των σημαντικών 

ανταγωνιστών μας· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι η 

πιθανή ανάπτυξη βρίσκεται περίπου στο 

1,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2% στις 

ΗΠΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αδήλωτη εργασία στερεί από τους 

εργαζομένους τα δικαιώματά τους, 

ενθαρρύνει το κοινωνικό ντάμπινγκ και 

έχει σημαντικές δημοσιονομικές 

επιπτώσεις, δημιουργεί αρνητικές 

επιπτώσεις για την απασχόληση, την 

παραγωγικότητα, την ποιότητα της 

εργασίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, 

καθώς και για την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη 

μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε 

δηλωμένη εργασία· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

αυξανόμενη φαινόμενο της φτώχειας των 

εργαζομένων εξακολουθεί να 

παρατηρείται στην Ευρώπη στο σύνολό 

της, με τα υψηλότερα επίπεδα να 

καταγράφονται στην Ισπανία (13,1%), 

στην Ελλάδα (14%) και στη Ρουμανία 

(18,6%), γεγονός το οποίο καταδεικνύει 

ότι η απασχόληση από μόνη της δεν 

επαρκεί πάντα για να απαλλάξει τους 

ανθρώπους από τη φτώχεια και 

αντικατοπτρίζει διαφορετικά πρότυπα 

της αγοράς εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων 

μερικής και/ή προσωρινής απασχόλησης, 

των επιπέδων μισθών και της έντασης 

εργασίας στα νοικοκυριά, καθώς και των 

κακών συνθηκών εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες αντιμετωπίζουν 

τεράστιες δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, που περιορίζουν 

το δυναμικό ανάπτυξής τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις εν λόγω 

περιφέρειες, τα ποσοστά ανεργίας 

κυμαίνονται μεταξύ 11,2% και 27,1% και 

τα ποσοστά χρόνιας ανεργίας μεταξύ 

54,5% και 80,9% αντιστοίχως· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιφέρειες 

αυτές η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 
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40%· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την έρευνα του Eurofound, η 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην 

κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων 

μεταρρυθμίσεων βελτιώνεται σταδιακά 

στα περισσότερα κράτη μέλη, παρότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές και να επιτυγχάνονται 

διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 

συμμετοχής των εθνικών κοινωνικών 

εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επικείμενη μελέτη του Eurofound για τη 

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κάνει λόγο για μια 

διαδικασία ενοποίησης και αύξησης της 

ευαισθητοποίησης, σε συνέχεια της 

κατευθυντήριας οδηγίας για την 
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απασχόληση αριθ. 7· ωστόσο, οι 

κοινωνικοί εταίροι επισημαίνουν την 

ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης 

δέσμευσης με τη διευκόλυνση μιας 

ουσιαστικής και έγκαιρης διαβούλευσης, 

την ανταλλαγή συνεισφορών και σχολίων, 

καθώς και την προβολή των απόψεών 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος -1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1α υπογραμμίζει ότι, για να 

επιτευχθεί μια «Κοινωνική Ευρώπη», 

είναι απαραίτητο να ληφθούν από κοινού 

αποφάσεις σχετικά με οικονομικά και 

κοινωνικά ζητήματα κατά τρόπο 

συμπληρωματικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. Χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μια 

στρατηγική επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά· καλεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες που 

1. Σημειώνει ότι η Ετήσια 

Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2018, 

ως σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 

διαδικασίας επενδύσεων, βασίζεται για 

ακόμη μία φορά σε μια στρατηγική 

επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε ισορροπημένες 

δημοσιονομικές πολιτικές και ουδέτερο 
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προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές 

για την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

προστασίας· 

δημοσιονομικό προσανατολισμό· τονίζει 

ότι τα κοινωνικά υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά είναι εκείνα που εξασφαλίζουν 

ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και 

καλύτερες ευκαιρίες για τους πολίτες, που 

αντιμετωπίζουν τις εισοδηματικές 

ανισότητες και προωθούν τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, τη δημιουργία αξιοπρεπών 

θέσεων εργασίας και την κοινωνική 

προστασία· επισημαίνει ότι οι κύριες 

προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για τον συντονισμό των 

πολιτικών απασχόλησης και των 

κοινωνικών πολιτικών πρέπει να είναι η 

μείωση των ανισοτήτων και της 

φτώχειας, η αύξηση των μισθών και της 

ποιότητας της απασχόλησης, μεταξύ 

άλλων ενισχύοντας τα συνδικάτα και τα 

συστήματα συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, καθώς και η 

βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, 

της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες 

και της ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. Χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μια 

στρατηγική επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά· καλεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές για 

την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

1. Χαιρετίζει την ενσωμάτωση του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στην Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων με σκοπό την αύξηση της 

αξιοπρεπούς απασχόλησης, βάσει μιας 

στρατηγικής επενδύσεων και κοινωνικής 

δικαιοσύνης μέσω διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνων 

δημόσιων οικονομικών· καλεί τα κράτη 

μέλη να ακολουθήσουν τις προτεραιότητες 
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προστασίας· που προσδιορίζονται στην Κοινή Έκθεση 

για την Απασχόληση που συνοδεύει την 
επισκόπηση, καθώς και τον ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές για 

την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. Χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μια 
στρατηγική επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά· καλεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές για 

την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

προστασίας· 

1. Θεωρεί την Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 σημαντικό 

μέρος των γενικών πολιτικών για τις 

θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις· θεωρεί ότι η στρατηγική 

επενδύσεων, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και τα υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά πρέπει να συνδυάζονται με 

την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για 

την τήρηση των αρχών και την επίτευξη 

των στόχων του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη 

μέλη να λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες 

που προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές για 

την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής 

και της κοινωνικής προστασίας και 

ένταξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. Χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μια 

στρατηγική επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά· καλεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές για 

την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

προστασίας· 

1. Χαιρετίζει την ένταξη του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στην Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μια 

στρατηγική επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά· καλεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές για 

την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης, της ποιοτικής απασχόλησης 

και των υψηλών επιπέδων κοινωνικής 

προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. Χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση 

της Ανάπτυξης για το 2018 ως σημαντικό 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας 

επενδύσεων, η οποία βασίζεται σε μια 

στρατηγική επενδύσεων, σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και σε υπεύθυνα δημόσια 

οικονομικά· καλεί τα κράτη μέλη να 

λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες που 

προσδιορίζονται στην επισκόπηση στις 

εθνικές τους πολιτικές και στρατηγικές 

για την προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

προστασίας· 

1. Επισημαίνει την Ετήσια 

Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2018· 

υπογραμμίζει ότι η μακροχρόνια 

οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η 

Ευρώπη κατέδειξε τους διαρθρωτικούς 

περιορισμούς του πλαισίου 

διακυβέρνησης της ΕΕ και την 

αναποτελεσματικότητα του οικονομικού 

Εξαμήνου, το οποίο προωθεί, μέσω 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων, μια 

ασύμμετρη και αυθαίρετη προσέγγιση 

των κανόνων για την οικονομική 

διακυβέρνηση· 

Or. it 
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Τροπολογία  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι οι ανισότητες 

απειλούν το μέλλον του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος, διαβρώνουν τη νομιμότητά 

του και μπορούν να βλάψουν την 

εμπιστοσύνη στην ΕΕ ως κινητήρια 

δύναμη της κοινωνικής προόδου, και ότι 

η μείωση των ανισοτήτων πρέπει να 

αποτελεί μία από τις κύριες 

προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

σύμφωνα με την πρόσφατη δήλωση του 

Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, 

ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει, 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 

τη διαδικασία συντονισμού πολιτικής με 

σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση, την 

αποτροπή και τη διόρθωση των 

αρνητικών τάσεων που θα μπορούσαν να 

αυξήσουν τις ανισότητες και να 

εξασθενίσουν την κοινωνική πρόοδο ή να 

επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική 

δικαιοσύνη, εφαρμόζοντας προληπτικά 

και διορθωτικά μέτρα όταν κρίνεται 

απαραίτητο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. αναφέρει ότι, επτά χρόνια μετά 
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την έναρξη του κύκλου συντονισμού της 

οικονομικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, ορισμένες από τις 

σημαντικότερες ανισορροπίες στον τομέα 

της απασχόλησης και κοινωνικές 

ανισορροπίες στην Ευρώπη, όπως ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, η 

μισθολογική διασπορά ή η παιδική 

φτώχεια, δεν έχουν αποκατασταθεί αλλά 

έχουν επιδεινωθεί, πράγμα το οποίο 

αποδεικνύει ότι οι δημόσιες πολιτικές σε 

εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκείς για την 

οικοδόμηση μιας δικαιότερης 

ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, και ότι 

απαιτούνται ισχυρότερες και ευρύτερες 

πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

συμπληρωματικά προς τις τρέχουσες 

εθνικές προσπάθειες· σημειώνει ότι έχουν 

ληφθεί θετικά μέτρα για την 

επανεξισορρόπηση των οικονομικών και 

κοινωνικών προτεραιοτήτων στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αλλά ότι η 

δημοσιονομική ευελιξία για την 

υποστήριξη των κοινωνικών επενδύσεων 

στα κοινωνικά δικαιώματα έχει ζωτική 

σημασία, όπως επίσης και η συνεκτίμηση 

όλων των πολιτικών που διατυπώνονται 

στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων κατά τρόπο 

αποτελεσματικό σε όλα τα στάδια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  100 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι 

2. τονίζει την ανάγκη για κοινωνικά 

και οικονομικά ισορροπημένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και των 
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να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται και με στόχο την προώθηση 

της ισότητας ευκαιριών στην αγορά 

εργασίας, των δίκαιων όρων εργασίας, της 

αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας για τη στήριξη της αύξησης των 

μισθών, καθώς και της βιωσιμότητας και 

επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας· 

κοινωνικών πολιτικών, προκειμένου να 

ενισχυθούν οι επενδύσεις και να 

δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις 

εργασίας, να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται 

και με στόχο την προώθηση της ισότητας 

ευκαιριών στην αγορά εργασίας, των 

δίκαιων όρων εργασίας, της αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τη 

στήριξη της αύξησης των μισθών, καθώς 

και της βιωσιμότητας και επάρκειας των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 

υπενθυμίζει ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις κατανεμητικές επιπτώσεις στα 

διάφορα άτομα· ζητεί τη λήψη μέτρων 

που θα αποτρέπουν τον ανταγωνισμό για 

τη μείωση των φόρων και την 

υποβάθμιση των κοινωνικών προτύπων, 

ο οποίος οδηγεί σε αύξηση των 

ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι 

να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται και με στόχο την προώθηση 

της ισότητας ευκαιριών στην αγορά 

εργασίας, των δίκαιων όρων εργασίας, της 

αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας για τη στήριξη της αύξησης των 

μισθών, καθώς και της βιωσιμότητας και 

επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι 

να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται και με στόχο την προώθηση 

της ισότητας ευκαιριών στην αγορά 

εργασίας, των δίκαιων όρων εργασίας, της 

αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας για τη στήριξη της αύξησης των 

μισθών, καθώς και της βιωσιμότητας και 

επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας· επισημαίνει την ανάγκη 
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προστασίας· ενίσχυσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για τις επιχειρήσεις προκειμένου να 

δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 

απασχόλησης και να εξισορροπηθεί 

παράλληλα η οικονομική με την 

κοινωνική διάσταση· ζητεί από τα κράτη 

μέλη να μετατοπίσουν σταδιακά τη 

φορολογία από την εργασία σε άλλες 

πηγές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι 

εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται και με στόχο 

την προώθηση της ισότητας ευκαιριών 

στην αγορά εργασίας, των δίκαιων όρων 

εργασίας, της αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τη 

στήριξη της αύξησης των μισθών, καθώς 

και της βιωσιμότητας και επάρκειας των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 

2. τονίζει την ανάγκη για κοινωνικά 

υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις με βάση την 

αλληλεγγύη, την ενσωμάτωση, την 

κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη 

κατανομή πλούτου, ένα μοντέλο που 

εξασφαλίζει ισότητα και κοινωνική 

προστασία, προστατεύει τις ευάλωτες 

ομάδες και βελτιώνει τις συνθήκες 

διαβίωσης για όλους τους πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι 

να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

χρειάζονται και με στόχο την προώθηση 

της ισότητας ευκαιριών στην αγορά 

εργασίας, των δίκαιων όρων εργασίας, της 

αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας για τη στήριξη της αύξησης των 

μισθών, καθώς και της βιωσιμότητας και 

επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας· 

2. τονίζει την ανάγκη 

επαναπροσανατολισμού της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών 

προς τις ανάγκες των εργαζομένων και 

των ατόμων που βρίσκονται σε 

μειονεκτούσα κατάσταση, προκειμένου να 

βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν 

τις δεξιότητες που χρειάζονται και με 

στόχο την προώθηση της ισότητας 

ευκαιριών στην αγορά εργασίας, των 

δίκαιων όρων εργασίας, της αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τη 

στήριξη της αύξησης των μισθών, καθώς 

και της βιωσιμότητας και επάρκειας των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 
εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι 

εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται και με στόχο 

την προώθηση της ισότητας ευκαιριών 

στην αγορά εργασίας, των δίκαιων όρων 

εργασίας, της αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τη 

στήριξη της αύξησης των μισθών, καθώς 

και της βιωσιμότητας και επάρκειας των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 

2. τονίζει τις αρνητικές επιπτώσεις 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

εφαρμόζει η ΕΕ στις κοινωνικές 

πολιτικές και στην αγορά εργασίας· 

πιστεύει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να 

παραμείνουν οι μοναδικοί πρωταγωνιστές 

και οι βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων 

στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 

απασχόλησης προκειμένου να 

εξασφαλίσουν στους πολίτες τη συνέχεια 

των δημόσιων υπηρεσιών που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών που έχουν οι 

μεταναστευτικές πολιτικές και οι 

πολιτικές λιτότητας τις οποίες εφαρμόζει 

η ΕΕ· 

Or. it 
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Τροπολογία  105 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι 

εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

που χρειάζονται και με στόχο την 

προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην 

αγορά εργασίας, των δίκαιων όρων 

εργασίας, της αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τη 

στήριξη της αύξησης των μισθών, καθώς 

και της βιωσιμότητας και επάρκειας των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 

2. τονίζει την ανάγκη για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών με 

σκοπό την υλοποίηση του «κοινωνικού 

τριπλού Α», βοηθώντας τους 

εργαζόμενους να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες που χρειάζονται και 

προωθώντας την ισότητα ευκαιριών και 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τους 

δίκαιους όρους εργασίας, και τη 

βιωσιμότητα και επάρκεια των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. αναγνωρίζει ότι, παρά τη 

βελτίωση της οικονομικής και 

εργασιακής κατάστασης που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο 

σύνολο της ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων 

που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθεί να 

είναι υπερβολικά υψηλός· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες 

για τη βελτίωση των συνθηκών αυτών 

των ατόμων καθώς και για τη 
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μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου και 

των γνώσεων των ΜΚΟ, των 

οργανώσεων για την καταπολέμηση της 

φτώχειας και των ίδιων των ατόμων που 

πλήττονται από τη φτώχεια, 

ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  107 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. παροτρύνει την Επιτροπή να 

καταβάλει προσπάθειες για την ένταξη ή 

την παραμονή στην αγορά εργασίας 

ασθενών που πάσχουν, για παράδειγμα, 

από χρόνιο πόνο· υπογραμμίζει την 

ανάγκη διαμόρφωσης μιας περισσότερο 

ευέλικτης αγοράς εργασίας που είναι 

προσαρμοσμένη σε τέτοιες καταστάσεις 

και δεν εισάγει διακρίσεις, ούτως ώστε τα 

άτομα αυτά να μπορούν να συνεισφέρουν 

στην οικονομική ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακουφίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  108 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ζητεί την ενίσχυση των 
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κοινωνικών επενδύσεων δεδομένης της 

οικονομικής τους απόδοσης και των 

κοινωνικών οφελών· υπενθυμίζει ότι οι 

οικονομίες με υψηλότερο βαθμό 

κοινωνικών επενδύσεων είναι πιο 

ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς και ότι 

τα συστήματα κοινωνικής προστασίας με 

επαρκείς πόρους μπορούν να λειτουργούν 

ως αυτόματοι σταθεροποιητές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 

από τα κράτη μέλη πρέπει να 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας από 

όσους μπορούν να εργαστούν, με την 

αύξηση της ανταμοιβής της εργασίας· 

τονίζει, εν προκειμένω, ότι η 

εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να 

στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη 

ανάγκη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αφήσουν περιθώρια για δημόσιες 
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κοινωνικές επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο 

στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης, και για τον σκοπό αυτόν 

καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μια 

περισσότερο εις βάθος αξιολόγηση των 

τύπων δαπανών που μπορούν να 

θεωρούνται αναμφίβολα κοινωνικές 

επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

χαμηλή συμμετοχή που εξακολουθούν να 

έχουν οι εθνικές μειονότητες, ιδίως η 

κοινότητα των Ρομά, στην αγορά 

εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή 

εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  112 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2γ. χαιρετίζει τη στήριξη επενδύσεων 

από πλευράς της Επιτροπής προκειμένου 

να ενισχυθεί η περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και η αναγνώριση των 

δυνατοτήτων της σε ολόκληρη την 

οικονομία· συμφωνεί ότι η στήριξη της 

μετάβασης προς μια κυκλική και πράσινη 
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οικονομία έχει υψηλό καθαρό δυναμικό 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο πρέπει να αποτελεί εργαλείο για 

την ανάπτυξη των 20 βασικών της αρχών 

σχετικά με την ισότητα ευκαιριών και την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τους 

δίκαιους όρους εργασίας και την 

κοινωνική προστασία και ένταξη· τονίζει 

ότι, ως εκ τούτου, η διακήρυξη πρέπει να 

θεωρείται το πρώτο βήμα και ότι 

συγκεκριμένα νομοθετικά, 

χρηματοδοτικά και επενδυτικά μέτρα 

πρέπει να αναπτυχθούν από το 2018 και 

μετά, προκειμένου να προστατεύονται 

νομικά τα εργασιακά και κοινωνικά 

δικαιώματα των ατόμων και να βελτιωθεί 

η κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη, 

πρέπει δε να παρακολουθούνται από το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα πραγματικό «κοινωνικό 

τριπλό Α» για την Ευρώπη, όπως δήλωσε 

ο Πρόεδρος Juncker· 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και θεωρεί ότι οι 20 

βασικές της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· επισημαίνει ότι ο ΕΠΚΔ 

συνιστά ένα πρώτο βήμα μέσω της 

εδραίωσης μιας κοινής προσέγγισης 

απέναντι στην προστασία και την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα το οποίο θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα μέτρα 

που επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα κράτη 

μέλη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Επιτροπή να συνεχίσει να δρα 

συμπληρωματικά με την εφαρμογή 

περαιτέρω μέτρων για την εμβάθυνση της 

οικονομικής και νομισματικής ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

3. επισημαίνει τη διοργανική 

διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων· 
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Εξαμήνου· 

Or. it 

 

Τροπολογία  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλλει αντίστοιχες συστάσεις και να 

αλληλεπιδρά με τα κράτη μέλη 

προκειμένου να λαμβάνουν σχετικά μέτρα 

και να διαθέτουν επαρκείς πόρους και 

χρηματοδότηση για την υλοποίηση του 

πυλώνα και την επίτευξη συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 
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ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς και σύστασης κατά την 

εφαρμογή του κύκλου συντονισμού 

πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, υπό 

το πρίσμα των στόχων της οικονομικής 

πολιτικής και της πολιτικής 

απασχόλησης, με στόχο την επίτευξη της 

οικονομικής ανάπτυξης και μιας 

προβλέψιμης και βιώσιμης οικονομικής 

κατάστασης που θα εξυπηρετεί τους 

σημαντικότερους στόχους 

προτεραιότητας της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020»· 

Or. hu 

 

Τροπολογία  118 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· τονίζει ότι η διαδικασία 

συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

αποτελεί καίριο εργαλείο για την 

εδραίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

μοντέλου που βρίσκεται στον πυρήνα του 

ως άνω κοινωνικού πυλώνα· 

Or. pt 
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Τροπολογία  119 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· τονίζει ότι οι αρχές αυτές δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για 

τη δρομολόγηση περαιτέρω 

πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες 

εμπίπτουν σαφώς στην αρμοδιότητα των 

κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει όχι μόνο να χρησιμεύσουν ως 

σημείο αναφοράς κατά την εφαρμογή του 

κύκλου συντονισμού πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αλλά και να 

καταστούν νομικά εκτελεστές με τη 
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θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. χαιρετίζει τη διοργανική διακήρυξη 

για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι οι 20 βασικές 

της αρχές σχετικά με την ισότητα 

ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τους δίκαιους όρους εργασίας 

και την κοινωνική προστασία και ένταξη 

θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς κατά την εφαρμογή του κύκλου 

συντονισμού πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

3. χαιρετίζει εν προκειμένω τη 

διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 

θεωρεί ότι οι 20 βασικές της αρχές σχετικά 

με την ισότητα ευκαιριών και την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τους 

δίκαιους όρους εργασίας και την 

κοινωνική προστασία και ένταξη θα πρέπει 

να χρησιμεύσουν ως πλαίσιο κατά την 

εφαρμογή του κύκλου συντονισμού 

πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. αναγνωρίζει τις προσπάθειες για 

ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του 

Εξαμήνου· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω 

δράσεων για την εξισορρόπηση των 

κοινωνικών και οικονομικών 

προτεραιοτήτων και τη βελτίωση της 

ποιότητας της παρακολούθησης και των 

συστάσεων στον κοινωνικό τομέα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 

της αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020, 

να ενισχύσει σημαντικά το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στοχεύοντας 

συγκεκριμένα στη στήριξη της 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

συγκεκριμένο νομοθετικό 

προγραμματισμό για την περίοδο 2018-

2019 με στόχο τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στο 

πλαίσιο της διακήρυξης του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, 

συγκεκριμένα, να ενθαρρύνει τη 

διακήρυξη ενός κοινωνικού πρωτοκόλλου 

που θα προσαρτηθεί στις Συνθήκες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 

θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα έχουν 

προτεραιότητα έναντι των οικονομικών 

ελευθεριών· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 
των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, κατά 

μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς δείκτες 

κατέγραψαν βελτίωση κατά το τελευταίο 

διαθέσιμο έτος, επιβεβαιώνοντας τη 

σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας 

και στην κοινωνική κατάσταση που 

σημειώθηκε παράλληλα με την οικονομική 

ανάκαμψη· 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες που σχετίζονται με τις 

εργασιακές και κοινωνικές επιδόσεις των 

κρατών μελών στις τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα, αλλά 

τονίζει ότι η παρακολούθηση δεν 

επαρκεί· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

θεσπιστεί ένας δεσμευτικός χαρακτήρας 

των χαμηλών επιπέδων ανεργίας, 

φτώχειας και ανισοτήτων όπως εξίσου 

δεσμευτικοί είναι και οι οικονομικοί 

δείκτες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην 

ΕΕ, κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 

βασικούς δείκτες κατέγραψαν βελτίωση 

κατά το τελευταίο διαθέσιμο έτος, 

επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική 

κατάσταση που σημειώθηκε παράλληλα με 

την οικονομική ανάκαμψη· εξακολουθεί, 

ωστόσο, να εκφράζει ανησυχία για την 

έλλειψη ελέγχου της ποιότητας των 

θέσεων εργασίας και των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών που έχουν δημιουργηθεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, κατά 

μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς δείκτες 

κατέγραψαν βελτίωση κατά το τελευταίο 

διαθέσιμο έτος, επιβεβαιώνοντας τη 

σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας 

και στην κοινωνική κατάσταση που 

σημειώθηκε παράλληλα με την οικονομική 

ανάκαμψη· 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών, σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

μέρος των 20 αρχών του Κοινωνικού 

Πυλώνα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην 

ΕΕ, κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 

βασικούς δείκτες κατέγραψαν βελτίωση 

κατά το τελευταίο διαθέσιμο έτος, 

επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση στην αγορά 

εργασίας και στην κοινωνική κατάσταση 

που σημειώθηκε παράλληλα με την 

οικονομική ανάκαμψη· συνιστά την 

ανάπτυξη δεικτών ώστε να καλυφθούν 

και οι αρχές του Κοινωνικού Πυλώνα που 

δεν καλύπτονται ακόμη, προκειμένου να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πυλώνας 

κατά τρόπο ουσιαστικό· ζητεί να 

χρησιμοποιούνται οι δείκτες κατά τρόπο 

που επιτρέπει την ενεργοποίηση 

διορθωτικών ενεργειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, 

κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς 

δείκτες κατέγραψαν βελτίωση κατά το 

τελευταίο διαθέσιμο έτος, 

4. επισημαίνει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· 
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επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική 

κατάσταση που σημειώθηκε παράλληλα 

με την οικονομική ανάκαμψη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  128 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, κατά 

μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς δείκτες 

κατέγραψαν βελτίωση κατά το τελευταίο 

διαθέσιμο έτος, επιβεβαιώνοντας τη 

σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας 

και στην κοινωνική κατάσταση που 

σημειώθηκε παράλληλα με την οικονομική 

ανάκαμψη· 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· ωστόσο, 

για την ευρεία, συνεπή και ομοιόμορφη 

εισαγωγή αυτού του πίνακα 

αποτελεσμάτων και για την ισόρροπη και 

προβλέψιμη εφαρμογή του, απαιτούνται 

κατάλληλες επαγγελματικές συμφωνίες 

και ουσιαστικές διαβουλεύσεις· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, κατά 

μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς δείκτες 

κατέγραψαν βελτίωση κατά το τελευταίο 

διαθέσιμο έτος, επιβεβαιώνοντας τη 

σταθερή βελτίωση στην αγορά εργασίας 

και στην κοινωνική κατάσταση που 

σημειώθηκε παράλληλα με την οικονομική 

ανάκαμψη· 

Or. hu 

 

Τροπολογία  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην ΕΕ, 

κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 βασικούς 

δείκτες κατέγραψαν βελτίωση κατά το 

τελευταίο διαθέσιμο έτος, 

επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική 

κατάσταση που σημειώθηκε παράλληλα 

με την οικονομική ανάκαμψη· 

4. χαιρετίζει τον νέο πίνακα 

αποτελεσμάτων, ο οποίος προβλέπει 14 

βασικούς δείκτες για τον έλεγχο των 

εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

των κρατών μελών σε τρεις ευρείες 

διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο του Κοινωνικού Πυλώνα· ωστόσο, 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

14 από τις 20 αρχές που διατυπώνονται 

στον ΕΠΚΔ δεν συνδέονται με τυχόν 
δείκτες σε αυτόν τον νέο κοινωνικό 

πίνακα αποτελεσμάτων, ενώ δύο από τις 

υπόλοιπες 6 καλύπτονται μόνο μερικώς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. καλεί την Επιτροπή, για ακόμη 

μία φορά, να αναπτύξει και να 

συμπληρώσει τον πίνακα αποτελεσμάτων 

της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση 

με νέους δείκτες που καλύπτουν θέματα 

του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων τα οποία σχετίζονται με την 

κατάσταση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας πέραν των αμοιβών, των λόγων 

ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση, της 

ποιότητας της απασχόλησης, των 

ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης, της 

προστασίας από την απόλυση, της 

κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων, 

της δημιουργίας συνδικάτων, της 

πρόσβασης στην περίθαλψη εκτός από 

την παιδική μέριμνα, των υγιών και 
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ασφαλών χώρων εργασίας, της κάλυψης 

κοινωνικής προστασίας, των επιδομάτων 

ανεργίας, των συστημάτων ελάχιστου 

εισοδήματος, των επαρκών συντάξεων, 

της ένταξης ατόμων με αναπηρίες, της 

μακροχρόνιας περίθαλψης, της 

πρόσβασης σε στέγαση και της 

πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. ζητεί τη δημιουργία και την 

ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ 

εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων, 

δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 

απασχόλησης, δημόσιων αρχών, 

κοινωνικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό 

την παροχή των αναγκαίων μέσων για 

την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας και την πρόληψη 

της μακροχρόνιας ανεργίας· υπενθυμίζει 

ότι είναι απαραίτητη η εξατομικευμένη 

και προσαρμοσμένη στήριξη που μπορεί 

να παράσχει αποτελεσματικές λύσεις 

προς όφελος των μακροχρόνια ανέργων· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. σημειώνει ότι το ποσοστό των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

εξακολουθεί να είναι υψηλό· επισημαίνει 

ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας 

περιορίζουν τη συνολική παραγωγή της 

οικονομίας και το δυναμικό για βιώσιμη 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

υπόψη της τους στόχους κοινωνικής 

ανάπτυξης κατά την υποβολή συστάσεων 

πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην 

ΕΕ, κατά μέσο όρο, 11 από τους 14 

βασικούς δείκτες κατέγραψαν βελτίωση 

κατά το τελευταίο διαθέσιμο έτος, 

επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση 

στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική 
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κατάσταση που σημειώθηκε παράλληλα 

με την οικονομική ανάκαμψη· σημειώνει, 

ωστόσο, ότι απαιτείται η ανάληψη 

δράσης για την επίτευξη κοινωνικής 

ανοδικής σύγκλισης σύμφωνα με τις 

διαστάσεις που προσδιορίζονται στον 

Κοινωνικό Πυλώνα, όπως δήλωσε η 

Επιτροπή, και ότι η ανάλυση των 

βασικών δεικτών υποδεικνύει 

τουλάχιστον μία «κρίσιμη κατάσταση» σε 

17 από τα 28 κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4γ. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι ο τρόπος παρουσίασης των 

δεδομένων στην Κοινή Έκθεση για την 

Απασχόληση δεν είναι σαφής και συχνά 

δεν καταλήγει κάπου, ιδίως στον τομέα 

της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, ή καθιστά δύσκολη τη 

σύγκριση, για παράδειγμα σε σχέση με 

την εξέλιξη των μισθών, την 

παραγωγικότητα και τα κεφαλαιακά 

κέρδη, ή τη φορολογική επιβάρυνση για 

την εργασία και το κεφάλαιο· 

προειδοποιεί ότι δεν μετράται η 

πολυπαραγοντική παραγωγικότητα, η 

οποία είναι σημαντική για την κατανόηση 

της εξέλιξης της παραγωγικότητας στην 

ευρωπαϊκή οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4γ. ζητεί τη βελτίωση της ποιότητας 

της εργασίας τόσο από πλευράς 

εργασιακών συνθηκών, υγείας και 

ασφάλειας όσο και από πλευράς μισθών 

που επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και 

οικογενειακό προγραμματισμό· τονίζει τη 

σημασία αντιμετώπισης της αδήλωτης 

εργασίας κατά τρόπο αποτελεσματικό, με 

τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και 

την επιβολή κατάλληλων προστίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4δ. τονίζει ότι τα προγράμματα 

δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν θα πρέπει 

σε καμία περίπτωση να επιβάλλουν μέτρα 

λιτότητας που υπονομεύουν κοινωνικές 

πολιτικές οι οποίες υφίστανται σοβαρές 

περικοπές· προσθέτει ότι τυχόν 

προτεινόμενα φορολογικά μέτρα θα 

πρέπει να αξιολογούνται και να 

παρακολουθούνται σε σχέση με τον 

κοινωνικού τους αντίκτυπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το 

οποίο παραμένει υψηλό, με τον αριθμό 

των ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· 

χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση 

της χρηματοδότησης για την 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων κατά 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 

2017-2020· 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για τη μεταβλητότητα στα ποσοστά 

απασχόλησης και ανεργίας που 

καταγράφονται σε διάφορα κράτη μέλη 

και εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το 

επίπεδο ανεργίας των νέων και τη 

μακροχρόνια ανεργία που απειλεί την 

ικανότητα ένταξης, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, ενός μεγάλου αριθμού 
νέων και ηλικιωμένων ανέργων· εφιστά 

την προσοχή στον ανησυχητικό βαθμό 

και την αυξανόμενη τάση 

υποαπασχόλησης και αφανούς ανεργίας 

και προειδοποιεί ότι το ποσοστό ανεργίας 

ενδέχεται να αποτυπώνει μόνο τα δύο 

τρίτα περίπου της έκτασης της 

υποαπασχόλησης στην Ευρώπη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για 

την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για 

την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό αυτό 

δεν επαρκεί σε σχέση με τον αριθμό των 

αποδεκτών και ζητεί να διατεθούν 

πρόσθετα κεφάλαια για τον σκοπό αυτόν 

κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 

δημοσιονομικού πλαισίου και να 

προταθούν εγκαίρως επαρκή κεφάλαια 
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για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων κατά 2,4 

δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· 

επισημαίνει, εν προκειμένω, την ειδική 

έκθεση αριθ. 5 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανεργία 

των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις 

πολιτικές της ΕΕ;», η οποία τονίζει ότι οι 

προσδοκίες σχετικά με την πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) 

πρέπει να γίνονται αντικείμενο 

διαχείρισης και οι παρεμβάσεις να 

επανασχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη 

τη διαθέσιμη χρηματοδότηση  και με 

βάση καλύτερες αξιολογήσεις κενών και 

αναλύσεις αγορών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων στην ΕΕ 

– με εξαίρεση ορισμένα κράτη μέλη 

(Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κάτω 
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στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για 

την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

Χώρες, Ουγγαρία, Μάλτα και Γερμανία), 

το οποίο παραμένει υψηλό, υπερβαίνοντας 

το 11%, με τον αριθμό των ΕΕΑΚ να 

παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για 

την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

Or. hu 

 

Τροπολογία  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων κατά 2,4 

δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό· 

Or. it 

 

Τροπολογία  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για 

5. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το επίπεδο ανεργίας των νέων, το οποίο 

παραμένει υψηλό, με τον αριθμό των 

ΕΕΑΚ να παραμένει στάσιμος· χαιρετίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για 
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την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

την απασχόληση των νέων κατά 2,4 δισ. 

ευρώ για την περίοδο 2017-2020· 

επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα 

εγγυήσεων για τη νεολαία απευθύνεται σε 

όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

των ευάλωτων ατόμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό το υψηλό επίπεδο των 

ΕΕΑΚ και των ατόμων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο το 

οποίο εξακολουθεί να υφίσταται σε 

αρκετές χώρες, καθώς και οι θύλακες 

πολύ μακροχρόνιας ανεργίας με ολοένα 

και σπανιότερες ευκαιρίες ένταξης κατά 

τρόπο φυσιολογικό στην αγορά εργασίας· 

σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η αύξηση 

της χρηματοδότησης για την 

πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων κατά 2,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 

2017-2020 μοιάζει ανεπαρκής, και καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αυξήσουν το επίπεδο χρηματοδότησης 

της πρωτοβουλίας για την απασχόληση 

των νέων (ΠΑΝ) για την περίοδο 2018-

2020 σε τουλάχιστον 21 δισ. ευρώ, 

συμπεριλαμβάνοντας τους νέους κάτω 

των 30 ετών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Jean Lambert 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται 

στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 

για το 2018 στην επαρκή κοινωνική 

στέγαση και λοιπή στεγαστική βοήθεια 

ως βασικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις από μη δικαιολογημένη 

αναγκαστική έξωση και κατασχέσεις και 

της αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης· 

ζητεί ενισχυμένη παρακολούθηση της 

έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού από 

τη στέγαση στο Εξάμηνο και τη 

διατύπωση συστάσεων όπως απαιτείται· 

ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, στο πλαίσιο του 

Εξαμήνου, μεταξύ της εξέτασης της 

στέγασης από μακροοικονομικής 

απόψεως και της εξέτασής της από 

πλευράς κοινωνικών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής 

αποτελεσματικών πολιτικών για την 

αγορά εργασίας προκειμένου να μειωθεί η 

μακροχρόνια ανεργία· προσθέτει ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν 

περαιτέρω στους ανέργους παρέχοντας 

οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και 

ποιοτικές υπηρεσίες, στήριξη για την 

αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και 

επαναπροσανατολισμό, προστατεύοντας 
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παράλληλα όσους δεν μπορούν να 

συμμετέχουν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. εκφράζει ανησυχία για τη μαζική 

φτώχεια και τις αυξανόμενες ανισότητες 

στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, καθώς 

και για το αυξανόμενο ποσοστό 

εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας, όχι μόνο εργαζομένων μερικής 

απασχόλησης αλλά και εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι 

πολύ σημαντικό να αυξηθούν οι μισθοί, 

συναρτήσει της αυξανόμενης 

παραγωγικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι η ΠΑΝ σχεδιάστηκε ως 

προσωρινή αντιμετώπιση μιας 

οικονομικής κρίσης και δεν θα πρέπει να 

καταστεί μόνιμος μηχανισμός μεταφοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 



 

PE616.558v03-00 84/150 AM\1143784EL.docx 

EL 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι «τα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε 

παροχές ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος»  καλεί τα κράτη μέλη να 

ορίσουν το επαρκές ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας 

και να εξασφαλίσουν ότι είναι εύκολα 

προσβάσιμο από όλα τα άτομα που το 

χρειάζονται· θεωρεί ότι για να είναι 

αποτελεσματικά κατά την καταπολέμηση 

της φτώχειας, τα συστήματα ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να 

συνοδεύονται από την πρόσβαση σε 

ποιοτικές υπηρεσίες και μέτρα για τη 

διευκόλυνση της εισόδου ή της 

επανένταξης στην αγορά εργασίας για 

άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις, αν μπορούν να εργαστούν· 

παροτρύνει την Επιτροπή να 

χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

για να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να 

εισαγάγουν συστήματα επαρκούς 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 

περίπτωση που δεν έχουν ακόμη 

εφαρμοστεί, και να βελτιώσουν 

προοδευτικά τα επίπεδα των 

υφιστάμενων συστημάτων ώστε να 

βρίσκονται πάνω από το όριο της 

φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 

προσπάθειές της μέσω του ΕΚΤ και του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη στήριξη 

ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών στα 

κράτη μέλη, που εστιάζουν στην 

εξασφάλιση ομαλότερων μεταβάσεων από 

την εκπαίδευση και τη (μακροχρόνια) 

ανεργία στην εργασία και, συγκεκριμένα, 

στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων σε 

εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται 

συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου 

για την ένταξη των μακροχρονίως 

ανέργων στην αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσει ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, ο 

οποίος επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους και 

ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

απαγορευτεί και να ελεγχθεί η χρήση 

άτυπων συμβάσεων και μη 

τυποποιημένων μορφών εργασίας, όπως 

οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας ή 

η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση, 

καθώς και να εξασφαλιστούν δίκαιες και 

χωρίς διακρίσεις συνθήκες εργασίας για 

όλους τους εργαζόμενους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 
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Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5δ. χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας 

που υπέβαλε η Επιτροπή για διαφανείς 

και προβλέψιμους όρους εργασίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντικαθιστά 

την ισχύουσα οδηγία για τη γραπτή 

δήλωση, αλλά καλεί την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την περαιτέρω διεύρυνση 

του πεδίου εφαρμογής και την εφαρμογή 

της πρότασης στα κράτη μέλη, με σκοπό 

την αποτελεσματική επέκταση σε όλους 

τους εργαζόμενους όχι μόνο των 

δικαιωμάτων αλλά και των ελάχιστων 

συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον τύπο 

σύμβασης ή εργασίας που εκτελείται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ε. υπενθυμίζει ότι η δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, ως φορέα 

επιθεώρησης με εξουσίες διενέργειας 

ελέγχων και επιβολής κυρώσεων και 

ποινών σε εταιρείες που δεν 

συμμορφώνονται, θα αποτελούσε εγγύηση 

για την επιβολή της εργατικής και 

κοινωνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή 

ενιαία αγορά με σκοπό την 

καταπολέμηση του κοινωνικού 

ντάμπινγκ, της εκμετάλλευσης και της 

κακομεταχείρισης των εργαζομένων· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5στ. καλεί την Επιτροπή να 

δημιουργήσει την ευρωπαϊκή κάρτα 

κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, 

να δοθεί στα άτομα ένα αρχείο των 

τρεχουσών και προηγούμενων 

δικαιωμάτων τους και να αποτρέπεται η 

κακομεταχείριση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ζ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 

πρόσβαση στην κοινωνική προστασία 

έχει θεμελιώδη σημασία για τη 

δημιουργία δίκαιων συνθηκών εργασίας 

και ότι η παρακολούθηση των 

διαβουλεύσεων των κοινωνικών εταίρων 

είναι ανάγκη να συνδυάζεται με 

συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα σε όλες 

τις μορφές εργασίας αποκτούν 

δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, 

μεταξύ άλλων για επαρκείς συντάξεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 η (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5η. θεωρεί ότι, παρά τη γενική 

αύξηση των ποσοστών απασχόλησης 

στην Ευρώπη, τα ποσοστά αυτά δεν 

συνοδεύτηκαν από μείωση των επιπέδων 

ανισότητας και του κινδύνου φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού· προσθέτει ότι 

τα κέρδη που αποκτήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια δεν κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού, ιδίως οι πλέον άποροι, δεν 

έλαβε σχεδόν τίποτα από τα κέρδη αυτά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 θ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5θ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αναστρέψουν τον καθοδικό 

φορολογικό ανταγωνισμό μέσω του 

συντονισμού των φορολογικών 

συντελεστών και των συστημάτων 

αποζημίωσης μεταξύ των χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία 

ενός διακυβερνητικού φορέα των 

Ηνωμένων Εθνών για τη φορολογική 

συνεργασία·και να ξεκινήσει συζητήσεις 

για ένα ευρωπαϊκό οικονομικό μητρώο· 

Or. en 
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Τροπολογία  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ι (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ι. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 

τις μεταρρυθμίσεις των φορολογικών 

συστημάτων που εστιάζουν στην αύξηση 

του ανώτατου συντελεστή φόρου 

εισοδήματος, συγκεκριμένα στη 

φορολογία των εσόδων κεφαλαίων, 

δημιουργώντας πόρους για τη μεταφορά 

δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και 

αναστρέφοντας απειλητικές τάσεις στην 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας εξαιτίας ανισοτήτων στην 

κατανομή του εισοδήματος και του 

πλούτου, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως το 

40 % του πληθυσμού που βρίσκεται στο 

κάτω μέρος της κατανομής των 

εισοδημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ια (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ια. σημειώνει ότι η ανισοκατανομή 

του πλούτου είναι μεγαλύτερη απ’ ότι του 

εισοδήματος και ότι ο δείκτης απόδοσης 

κεφαλαίου είναι πολύ υψηλότερος από 

τον δείκτη οικονομικής ανάπτυξης, και 

θεωρεί ανησυχητικό ότι η αγορά 

ακινήτων σε ορισμένες χώρες οδηγεί σε 

αυθαίρετα αποτελέσματα στη διαγενεακή 
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κατανομή του πλούτου· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

συντονίσουν τις φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 

θεσπιστούν ετήσιος φόρος επί του 

διαθέσιμου πλούτου και συντελεστές 

φόρου κληρονομιάς με σκοπό τη μείωση 

της ανισότητας στην κατανομή του 

πλούτου και την προώθηση της 

αξιοκρατίας και της ανακατανομής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιβ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιβ. λαμβάνοντας υπόψη την εις βάθος 

εξάρτηση των κερδών της μεσαίας τάξης 

από τους ονομαστικούς μισθούς, 

εκφράζει την ανησυχία του για την 

αρνητική σχέση μεταξύ της μισθολογικής 

ανισότητας στην αγορά και της 

οργανωτικής πυκνότητας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, και 

επισημαίνει τη θετική σχέση μεταξύ του 

μεριδίου του εργαζόμενου στην αξία 

παραγωγής και της κάλυψης των 

συλλογικών συμβάσεων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναστρέψουν τις πλέον επιθετικές 

μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που 

εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και να 

ενθαρρύνουν τη δημιουργία συνδικάτων, 

την ευρύτερη κάλυψη των συλλογικών 

συμβάσεων και την ενίσχυση 

συντονισμένων μορφών διαμόρφωσης 

των μισθών, με σκοπό την προώθηση της 

αύξησης των ονομαστικών μισθών 

σύμφωνα με το άθροισμα της αύξησης 

της παραγωγικότητας συν τον στόχο για 
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τον πληθωρισμό της ΕΚΤ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιγ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιγ. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει 

τα κράτη μέλη κατά την υιοθέτηση 

δεόντως σχεδιασμένων πλαισίων για τα 

συστήματα κατώτατων μισθών σε εθνικό 

επίπεδο, σύμφωνα με τις εθνικές 

πρακτικές τους και τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την 

επίτευξη καθολικού ελάχιστου επιπέδου 

κερδών σύμφωνα με εθνικές ελάχιστες 

αποδοχές διαβίωσης ως εισοδήματος που 

απαιτείται για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών μιας οικογένειας για κάθε 

κράτος μέλος και περιφέρεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιδ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιδ. σημειώνει ότι μία από τις 

σημαντικότερες δημόσιες πολιτικές για 

την προώθηση ίσων ευκαιριών είναι η 

ενθάρρυνση της ισότιμης και οικονομικά 

προσιτής πρόσβασης σε υψηλής 

ποιότητας δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, 

εξασφαλίζοντας ιδίως την καθολική 
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πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση (σε 

μικρή ηλικία), την παιδική μέριμνα, την 

κοινωνική στέγαση και τις δημόσιες 

μεταφορές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιε. εκφράζει την ανησυχία του για τη 

φτώχεια στην Ευρώπη που παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα περίπου μία δεκαετία 

μετά την εμφάνιση της κρίσης και για το 

διαγενεακό χάσμα που έχει δημιουργηθεί, 

μεταξύ άλλων στα κράτη μέλη με 

καλύτερες επιδόσεις, αναφορικά με το 

ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού· εκφράζει ιδιαίτερη 

ανησυχία για τα αυξανόμενα ποσοστά 

παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 

εργαζομένων που καταγράφηκαν σε 

αρκετά κράτη μέλη παρά την 

μακροοικονομική ανάκαμψη που 

σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια· 

σημειώνει ότι πάνω από το ένα τρίτο των 

κρατών μελών κάνει λόγο για κρίσιμη 

κατάσταση σε σχέση με το ποσοστό των 

παιδιών που συμμετέχουν σε προσχολική 

φροντίδα και εκπαίδευση· καλεί την 

Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 

κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

αξιολογώντας τον κοινωνικό και 

κατανεμητικό αντίκτυπο αυτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιστ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιστ. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 

δραστική μείωση της φτώχειας στην 

Ευρώπη, και ιδίως της παιδικής 

φτώχειας, και, ως εκ τούτου, να προτείνει 

κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 

εγγύησης για τα παιδιά με αντίστοιχα 

κεφάλαια, σύμφωνα με τη σύστασή της 

για την επένδυση στα παιδιά, τις 

προπαρασκευαστικές ενέργειες που 

θεσπίστηκαν από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ για το 2017 και το 2018, και τα 

ψηφίσματα του ΕΚ, εξασφαλίζοντας ότι 

κάθε παιδί που αντιμετωπίζει κίνδυνο 

φτώχειας θα έχει πρόσβαση στη δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, την δωρεάν 

εκπαίδευση, τη δωρεάν παιδική μέριμνα, 

την αξιοπρεπή στέγαση και την επαρκή 

διατροφή· τονίζει ότι είναι ανάγκη τα 

κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια 

για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, 

που θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα τον 

περιορισμένο αντίκτυπο των κοινωνικών 

μεταβιβάσεων για τη μείωση του 

κινδύνου φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιζ. επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός 
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των συστημάτων παροχών πρέπει να 

συνιστά προτεραιότητα για τα κράτη 

μέλη, και καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι 

άνεργοι διαθέτουν επαρκές εισόδημα και 

κοινωνικές παροχές για αρκετό χρονικό 

διάστημα και ότι οι γονείς έχουν 

πρόσβαση σε γενναιόδωρα συστήματα 

επιδομάτων τέκνων και οικονομικά 

προσιτή και ποιοτική προσχολική 

φροντίδα και εκπαίδευση· καλεί την 

Επιτροπή να ενθαρρύνει τη θέσπιση πιο 

προοδευτικών συστημάτων παροχών 

βάσει των μέσων διαβίωσης στα κράτη 

μέλη με σκοπό την επίτευξη οικονομικής 

προσιτότητας και καθολικής πρόσβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιη (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιη. επισημαίνει ότι τα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε παροχές 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για 

άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς 

πόρους και να προωθούν την κοινωνική 

ένταξη ενθαρρύνοντας όλα τα άτομα να 

συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και 

στην κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να 

συντονίσει τα κράτη μέλη κατά την 

υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου για την 

εφαρμογή αυτών των συστημάτων 

παροχών ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος σύμφωνα με τις εθνικές 

πρακτικές τους και τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων· 

Or. en 
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Τροπολογία  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ιθ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ιθ. είναι πεπεισμένο ότι η ανάπτυξη 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης 

κατά της ανεργίας, δεόντως 

σχεδιασμένου για να συμπληρώσει τα 

εθνικά συστήματα παροχών, όχι μόνο θα 

βελτίωνε τις δυνατότητες απορρόφησης 

των οικονομικών κρίσεων με ασύμμετρα 

αποτελέσματα, αλλά και θα συνιστούσε 

τρόπο ενίσχυσης της κοινωνικής 

διάστασης της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ζ. επισημαίνει τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας των νέων και των 

εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης σε 

σύγκριση με τους ενήλικες εργαζόμενους 

υψηλής εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

υλοποίηση του νέου θεματολογίου 

δεξιοτήτων που αποσκοπεί στην 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων 

με ειδικά προβλήματα δεξιοτήτων 

προκειμένου να επανενταχθούν στην 

αγορά εργασίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς 

εργασίας·υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας και 

προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των 

νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· υπενθυμίζει πόσο σημαντικές 

είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν ως 

στόχο τη στήριξη της μακροπρόθεσμης 

κινητικότητας των σπουδαστών και των 

νέων διπλωματούχων της εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης, οι 

οποίες καθιστούν δυνατή την ανάδειξη 

ειδικευμένων και μετακινούμενων 

εργαζομένων σε υποσχόμενους τομείς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  170 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 
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εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· προσθέτει, ωστόσο, ότι η 

δημιουργία θέσεων εργασίας απαιτεί μια 

εξατομικευμένη προσέγγιση σύμφωνα με 

τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

των αγορών εργασίας· σημειώνει ότι οι 

γνωστικές και μη τεχνικές (soft) 

δεξιότητες πρέπει εξίσου να 

αναπτύσσονται, εκτιμώντας τις 

προσωπικές ικανότητες και 

προσφέροντας ικανοποίηση από την 

εργασία·  

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση, κατάρτιση, αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας και 

ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

δεξιότητες που αποκτώνται θα 

ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς 

εργασίας και θα ενδυναμώνουν τα άτομα 

και θα τα εντάσσουν στην αγορά 

εργασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 
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αναγκαία· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εργαστούν για πιο 

αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες 

στις ανάγκες δημόσιες και ιδιωτικές 

υπηρεσίες απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· ζητεί να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη της 

παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών 

αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιοποίησης, κατανέμονται κατά τρόπο 

κοινωνικά δίκαιο μεταξύ των ατόμων, 

κυρίως για τη στήριξη των εργαζομένων 

χαμηλής εξειδίκευσης και των νέων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· θεωρεί ότι η αμοιβαία 

αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων θα είναι επωφελής για την 

υπέρβαση του χάσματος μεταξύ της 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού 

στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και των 

ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως 

τους νέους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση – λαμβάνοντας 

υπόψη τις ανισορροπίες του 

γεωγραφικού-δημογραφικού εισοδήματος 

εντός μεμονωμένων περιοχών και χωρών 

– προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

δεξιότητες που αποκτώνται θα 

ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς 

εργασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
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δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

την αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

Or. hu 

 

Τροπολογία  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που 

αποκτώνται θα ανταποκρίνονται στη 

ζήτηση της αγοράς εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 

τους για επένδυση σε οικονομικά προσιτή 

και καθολική πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

δεξιότητες που αποκτώνται επαρκούν για 

τη διευκόλυνση της ένταξης των 

εργαζομένων στην αγορά εργασίας· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 

αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές και 

άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και 

επιμένει ότι η ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων είναι  επείγουσα και ιδιαίτερα 

αναγκαία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
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Επιτροπή να αντιμετωπίσουν τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της φτώχειας 

και των ανισοτήτων και να προτείνουν 

μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της 

φτώχειας προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη 

δημιουργία μιας πράσινης βίβλου για τις 

ανισότητες και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτές οι ανισότητες εμποδίζουν την 

οικονομική ανάκαμψη· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 

τις εργασίες τους σχετικά με την 

παρακολούθηση και την εφαρμογή της 

σύστασης για την επένδυση στα παιδιά· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν μια εγγύηση για τα παιδιά 

που θα τοποθετεί τα παιδιά στο επίκεντρο 

των υφιστάμενων πολιτικών 

καταπολέμησης της φτώχειας και θα 

εξασφαλίζει τη χορήγηση των ειδικών για 

τον σκοπό αυτό απαραίτητων πόρων για 

την πλήρη εφαρμογή της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπενθυμίζει τη σημασία των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

αποκτώνται σε πλαίσια μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης για την 

απασχολησιμότητα των νέων και των 

ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από την 

αγορά εργασίας για λόγους παροχής 

φροντίδας· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι 

σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

επικύρωσης μη τυπικών και άτυπων 

γνώσεων και εμπειριών που αποκτώνται 

ιδίως στο πλαίσιο εθελοντικών 
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δραστηριοτήτων· συγχαίρει την Επιτροπή 

για την ενσωμάτωση στην ΕΕΑ της 

σημασίας της αναγνώρισης των εν λόγω 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο του θεματολογίου 

δεξιοτήτων για την Ευρώπη· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη 

και η Επιτροπή θα πρέπει να 

μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους 

για να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες και 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η κοινωνική ένταξη και καλύτερα 

οικονομικά αποτελέσματα· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αναβαθμίσουν την επαγγελματική 

κατάρτιση και να ενισχύσουν την μάθηση 

στον χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής 

μαθητείας· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει 

επίσης να διευκολύνεται η αναγνώριση 

δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός της 

τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και 

η στήριξη για ενήλικες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση 

των μακροχρόνια ανέργων μέσω 

εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί 

βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση 

της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και συμβάλει στη 

βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης· επισημαίνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη σημασία των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

αποκτώνται σε μη τυπικά και άτυπα 

μαθησιακά περιβάλλοντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 

προγράμματα μάθησης και να 

αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους του 

προγράμματος ERASMUS+ που 

διατίθενται για τους εκπαιδευόμενους, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα 

και η ελκυστικότητα της κατάρτισης 

αυτού του είδους, και εφιστά την 

προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη να 

καταστεί δυνατή η χρήση αυτού του 

προγράμματος από τους νέους στις 

εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όπως 

αναφέρεται στην ανακοίνωσή της με 

τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη 

στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  181 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας· εκφράζει την 

ανησυχία του για την έλλειψη της 

διάστασης του φύλου και δεικτών βάσει 

του φύλου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου και ζητεί μεγαλύτερη 

ενσωμάτωση της διάστασης της 

ισότητας των φύλων στη διατύπωση 

συστάσεων ανά χώρα, προγραμμάτων 

σύγκλισης και εθνικών προγραμμάτων 

μεταρρυθμίσεων· τονίζει την ανάγκη 

παρακολούθησης της κοινωνικής 

προόδου και της προόδου σε σχέση με τα 

δύο φύλα, καθώς και του αντίκτυπου των 

μεταρρυθμίσεων με την πάροδο του 

χρόνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· τονίζει, 

ωστόσο, την ανάγκη απαλλαγής των 

μελών της οικογένειας από το βάρος της 

υποχρεωτικής φροντίδας και ζητεί τη 

δημιουργία ενός ρυθμισμένου τομέα των 

οικιακών βοηθών και των φροντιστών 

που θα διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

7. ζητεί τη θέσπιση όλων των 

αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών και της νομοθεσίας που είναι 

σημαντικές για την ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 

ζητεί να μπορέσουν τα κράτη μέλη, πέραν 

των δημοσιονομικών περιορισμών που 

επιβάλλει η ΕΕ, να επενδύσουν στην 
ανάπτυξη προσβάσιμων και οικονομικά 
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δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 

και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 

στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για 

τους γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και για την ισότητα των 

φύλων· ζητεί την ανάπτυξη προσβάσιμων, 

ποιοτικών και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Ádám Kósa 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής καθώς και τη βελτίωση 

της οικονομικής και φορολογικής 

κατάστασης των οικογενειών· ζητεί την 

ανάπτυξη προσβάσιμων και οικονομικά 

προσιτών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας 

και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 

τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για 

τους γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

Or. hu 

 

Τροπολογία  186 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να προτείνουν κατάλληλα μέτρα 

σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών και της εθνικής νομοθεσίας 

που είναι σημαντική για τη βελτίωση της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 
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γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους, στην οποία θα 

προβλέπεται ιδίως η κατάρτιση και η 

κοινωνική προστασία, και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  188 
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Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, φροντίδας 

εξαρτώμενων ατόμων, και προσχολικής 

εκπαίδευσης, καθώς και τη δημιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών για τους γονείς και 

τους φροντιστές, με την επωφελή χρήση 

της άδειας για οικογενειακούς λόγους και 

με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που να 

αξιοποιούν το δυναμικό των νέων 

τεχνολογιών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, τις δυνατότητες των συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  189 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 

7. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 

της νομοθεσίας που είναι σημαντικές για 

την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής· ζητεί την ανάπτυξη 

προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη 

δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους 
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γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

δυνατότητες των συμπράξεων δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα· 

γονείς και τους φροντιστές, με την 

επωφελή χρήση της άδειας για 

οικογενειακούς λόγους και με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας που να αξιοποιούν το 

δυναμικό των νέων τεχνολογιών· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 

σημαντικό ρόλο των φορέων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών και των 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καθορίσουν στόχους όσον αφορά 

τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των 

ατόμων με αναπηρίες και άλλων 

εξαρτώμενων προσώπων, παρόμοιους με 

τους στόχους της Βαρκελώνης, σε 

συνδυασμό με μέσα παρακολούθησης 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

επίτευξη αυτών των στόχων· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν ποιοτικά πρότυπα για όλες τις 

υπηρεσίες περίθαλψης, μεταξύ άλλων για 

τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα 

και την οικονομική προσιτότητά τους· 

καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 

κάνουν δεκτά τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου EPSCO σχετικά με την 

ενίσχυση της στήριξης και φροντίδας που 

βασίζεται στις τοπικές κοινότητες με 

σκοπό την ανεξάρτητη διαβίωση, και να 

αναπτύξουν μια σαφή στρατηγική και να 

πραγματοποιήσουν ισχυρές επενδύσεις 

για την ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών που βασίζονται 

στις τοπικές κοινότητες, καθώς και να 

αυξήσουν τη στήριξη προς τα άτομα που 
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παρέχουν φροντίδα, ιδίως τους 

οικογενειακούς φροντιστές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εφαρμόσουν σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο μισθολογική διαφάνεια 

και να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τις 

αμοιβές σε επίπεδο εταιρειών 

προκειμένου να επιτευχθεί ίση αμοιβή για 

την ίδια εργασία σε όλους τους τομείς και 

τα επαγγέλματα· καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει πρωτοβουλίες, αν κρίνεται 

απαραίτητο, για την κατάργηση 

οποιουδήποτε είδους μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων, ορίζοντας 

ποινές για τους χώρους εργασίας που 

παραβιάζουν το δικαίωμα στην ισότητα, 

τα οποία ορίζουν διαφορετικούς μισθούς 

για τις ίδιες κατηγορίες θέσεων εργασίας, 

ανάλογα με το κατά πόσον 

καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες ή 

γυναίκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 7α. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 

στις επιθεωρήσεις εργασίας ή σε άλλες 

σχετικές αρμόδιες δημόσιες αρχές 

επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της αδήλωτης 

εργασίας, καθώς και να ενισχύσουν τους 

μηχανισμούς επιθεώρησης εργασίας και 

να σχεδιάσουν μέτρα που θα επιτρέπουν 

στους εργαζόμενους να στραφούν από την 

γκρίζα στην επίσημη οικονομία 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα 

συστήματα απασχόλησης και κοινωνικής 

προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να υιοθετήσουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της 

φτώχειας στην Ευρώπη, ιδίως της 

παιδικής φτώχειας, σύμφωνα με τη 

σύσταση της Επιτροπής του 2013 με 

τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας 

τον κύκλο της μειονεξίας»· τονίζει ότι 

είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να 

υιοθετήσουν εθνικά σχέδια για τη μείωση 

της παιδικής φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν ότι οι ενεργείς πολιτικές 

για την αγορά εργασίας είναι αποδοτικές 

και αποτελεσματικές και ότι έχουν 

σχεδιαστεί για τη στήριξη της 

κινητικότητας μεταξύ των τομέων και 

την επανακατάρτιση των εργαζομένων, 

τα οποία θα καθίστανται ολοένα και πιο 

σημαντικά καθώς οι αγορές εργασίας μας 

προσαρμόζονται στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό των οικονομιών μας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις· 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της, αλλά επισημαίνει ότι η 

επιχειρηματικότητα από μόνη της δεν 

προωθεί την εκβιομηχάνιση ούτε επιλύει 

τα προβλήματα που σχετίζονται με την 

ανεργία ή τη φτώχεια και ότι είναι μια 

λύση που δεν ταιριάζει σε όλους· θεωρεί 

ζωτικής σημασίας την αξιολόγηση του 

υψηλού ποσοστού αποτυχίας των 

νεοφυών επιχειρήσεων με σκοπό την 

άντληση διδαγμάτων σχετικά με τον 

τρόπο καλύτερης στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και βελτίωσης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος· θεωρεί 

σημαντική τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 
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ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις, την προώθηση μιας 

προοδευτικής είσπραξης φόρων, την 

αποφυγή της φοροδιαφυγής και της 

έλλειψης καταχώρισης σημαντικών 

στοιχείων για τον προσδιορισμό των 

φορολογικών βάσεων και των 

πραγματικών τους ιδιοκτητών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις· 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας, επίσης μέσω της 

ανάπτυξης και στήριξης των μοντέλων 

κοινωνικής και κυκλικής οικονομίας, και 

τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος με την άρση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων, τη βελτίωση 

της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τη 

στήριξη της ανάπτυξης φορολογικών 

μοντέλων και απλουστευμένων 

διαδικασιών φορολογικής συμμόρφωσης 

που να ευνοούν τις ΜΜΕ, τους 

επιχειρηματίες, τις μικρομονάδες και τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις· 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 

καθώς και των υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικών υπηρεσιών, και των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, όσον αφορά τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

οικονομία στο σύνολό της· θεωρεί ζωτικής 

σημασίας τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

προσαρμογή των διοικητικών 

απαιτήσεων, τη βελτίωση της πρόσβασης 

των μικροεπιχειρηματιών στην κοινωνική 

προστασία και σε χρηματοδότηση, και τη 
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απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις· 

στήριξη της ανάπτυξης φορολογικών 

μοντέλων και απλουστευμένων 

διαδικασιών φορολογικής συμμόρφωσης 

που να ευνοούν τις ΜΜΕ, τους 

επιχειρηματίες, τις μικρομονάδες και τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, τις 

μικρομονάδες και τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις· 

8. υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την οικονομία στο σύνολό 

της· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση και τη στήριξη της 

ανάπτυξης φορολογικών μοντέλων και 

απλουστευμένων διαδικασιών 

φορολογικής συμμόρφωσης που να 

ευνοούν τις ΜΜΕ, τους επιχειρηματίες, 

τους αυτοαπασχολούμενους, τις 

μικρομονάδες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής 

οικονομίας· 

Or. es 

 

Τροπολογία  200 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. ζητεί από την Επιτροπή να 

χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

για να στηρίξει τη δημιουργία πράσινων 

θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 

εκδώσει συστάσεις ανά χώρα που 

μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της 

απασχόλησης και τη μείωση των 

οικολογικών αποτυπωμάτων, και ζητεί τη 

διενέργεια λεπτομερών ανεξάρτητων 

μελετών για το κόστος και τα οφέλη μιας 

μετατόπισης των φορολογικών 

επιβαρύνσεων (π.χ. από τη φορολόγηση 

εργασίας στην περιβαλλοντική 

φορολόγηση)· τονίζει ότι οι συστάσεις 

αυτές δεν πρέπει να έχουν ανεπιθύμητες 

επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης ή να επηρεάζουν δυσανάλογα 

τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. καλεί τα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν πολιτικές που ευνοούν το 

πραγματικό επιχειρηματικό πνεύμα 

μεταξύ των νέων από μικρή ηλικία, 

παρέχοντάς τους ευκαιρίες να 

πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ή 

επισκέψεις σε επιχειρήσεις· ζητεί, εν 

προκειμένω, από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συνέχεια 

του προγράμματος «Erasmus για νέους 

επιχειρηματίες»· καλεί τα κράτη μέλη να 

στηρίξουν τις οργανώσεις και τις 

πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους 

επιχειρηματίες να αναπτύξουν καινοτόμα 

έργα· 
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Or. pt 

 

Τροπολογία  202 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες 

εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται 

στην αγορά εργασίας· πιστεύει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι οι ευέλικτες συμβάσεις 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβάσεων εθελοντικής προσωρινής και 

μερικής απασχόλησης, μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

αύξηση των επιπέδων συμμετοχής 

ομάδων οι οποίες θα αποκλείονταν άλλως 

από την αγορά εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των γυναικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις της 

κοινωνικής οικονομίας ήταν κρίσιμες για 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 

κρίσης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την 

ανάγκη παροχής μεγαλύτερης στήριξης 

στις εν λόγω επιχειρήσεις, ιδίως όσον 

αφορά την πρόσβαση σε διάφορες μορφές 

χρηματοδότησης, και ειδικότερα στα 

ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και τη μείωση 

της διοικητικής επιβάρυνσης· επιμένει 

στην ανάγκη να προβλεφθεί ένα νομικό 

πλαίσιο για τις εν λόγω επιχειρήσεις που 
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αναγνωρίζει τις δραστηριότητές τους 

στην ΕΕ και αποτρέπει τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι η εκτίμηση που υπάρχει 

όσον αφορά τις δραστηριότητές τους δεν 

αντικατοπτρίζεται στην ΕΕΑ, όπως έχει 

ζητηθεί από το Κοινοβούλιο· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  204 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8β. επισημαίνει την ανάγκη για 

μεγαλύτερο συντονισμό της φορολογικής 

πολιτικής και για βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της διαφάνειας των 

φορολογικών συστημάτων όσον αφορά 

την είσπραξη φόρων και την αναδιανομή 

με σκοπό τη στήριξη της κατάλληλης 

χρηματοδότησης των κοινωνικών 

συστημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8γ. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν 

τις προσπάθειές τους για τη μετατροπή 

της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη 

εργασία, μέσω της ενίσχυσης των 

μηχανισμών επιθεώρησης της εργασίας 

και της ανάπτυξης μέτρων που καθιστούν 
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δυνατή τη μετάβαση των εργαζομένων 

από την παραοικονομία στην επίσημη 

οικονομία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 

την ύπαρξη της πλατφόρμας για την 

αδήλωτη εργασία, στην οποία πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά, με την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, 

των εικονικών εταιρειών και της 

ψευδοαπασχόλησης, καθώς τα φαινόμενα 

αυτά υπονομεύουν τόσο την ποιοτική 

απασχόληση και την πρόσβαση των 

εργαζομένων στα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης όσο και τα δημόσια 

οικονομικά των χωρών, οδηγώντας σε 

αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  206 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών παραγωγής και υπηρεσιών 

και να επενδύσουν σε αυτήν· υπογραμμίζει 

τις δυνατότητες των παραπάνω όσον 

αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

τη μακροπρόθεσμη τόνωση της 

ανάπτυξης· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών παραγωγής και υπηρεσιών 

και να επενδύσουν σε αυτήν στο πλαίσιο 

μιας δίκαιης μετάβασης· υπογραμμίζει τις 

δυνατότητες των παραπάνω όσον αφορά 

την αύξηση της βιωσιμότητας, τη 

δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων 

εργασίας και τη μακροπρόθεσμη τόνωση 

της ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Ulrike Trebesius 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών παραγωγής και υπηρεσιών 

και να επενδύσουν σε αυτήν· υπογραμμίζει 

τις δυνατότητες των παραπάνω όσον 

αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

τη μακροπρόθεσμη τόνωση της 

ανάπτυξης· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών παραγωγής και υπηρεσιών 

και να επενδύσουν στην έρευνα· 

υπογραμμίζει τις δυνατότητες των 

παραπάνω όσον αφορά την αύξηση της 

παραγωγικότητας, τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη 

τόνωση της ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι η χρήση πιο ευέλικτων και μη 

τυποποιημένων μορφών απασχόλησης 

δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των 

θέσεων εργασίας, τα κέρδη, τις συνθήκες 

εργασίας, και θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε αποκλεισμό από την κοινωνική 

προστασία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

παρέχουν και να εφαρμόζουν κατάλληλη 

εργατική νομοθεσία και νομοθεσία για 

την κοινωνική προστασία με σκοπό την 

αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων 

για την ασφάλεια των θέσεων 

απασχόλησης, τα κέρδη, τις συνθήκες 

εργασίας και την κοινωνική προστασία 

λόγω της ταχείας διάδοσης της χρήσης 

ευέλικτων και μη τυποποιημένων μορφών 

απασχόλησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να ενθαρρύνουν, σύμφωνα με 

τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τις 

επενδύσεις στον τομέα Ε&Α· υποστηρίζει 

ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα 

συμβάλλουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της 

παραγωγικότητας της οικονομίας και 

ευνοούν συνεπώς τη δημιουργία 

σταθερών θέσεων εργασίας και τη 

βελτίωση των μισθών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των των 

περιοχών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 

περιοχών και των περιοχών με σοβαρά 

και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 

μειονεκτήματα, προκειμένου να ευνοηθεί 

η αρμονική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  211 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και 

την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συνιστά μόνο ένα από τα σοβαρά εμπόδια 
που παρακωλύουν την οικονομική 

ανάπτυξη της ΕΕ, κάτι το οποίο απαιτεί 

διαφορετικές προσεγγίσεις και δεσμεύσεις 

οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν με 

σεβασμό της βούλησης του τοπικού 

πληθυσμού και σεβασμό των 

αρμοδιοτήτων των κρατών μελών· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν μέτρα με στόχο την 

αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί μια 

ολιστική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την προσαρμογή των 

απαιτούμενων υποδομών, καθώς και την 

ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

Or. hu 

Τροπολογία  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 
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των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και 

την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και 

την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

επιμένει ότι οι καινοτόμες μορφές 

εργασίας θα πρέπει να συμβαδίζουν με 

την κατάλληλη ασφάλεια των θέσεων 

εργασίας και την προσβάσιμη κοινωνική 

προστασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό 

βαθμό, συγκαταλέγεται μεταξύ των 

σοβαρών εμποδίων που παρακωλύουν 

την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν μέτρα με στόχο την 

αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί μια 

ολιστική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την προσαρμογή των 

απαιτούμενων υποδομών, καθώς και την 

ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

10. επισημαίνει με ανησυχία τη 

δημογραφική συρρίκνωση, η οποία 

πλήττει σε διαφορετικό βαθμό όλες τις 

περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι 

είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 

ανακτήσουν επειγόντως την οικονομική 

και νομισματική αυτονομία τους 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά την κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 

απασχόλησης και να μπορέσουν, μέσω 

κατάλληλων δημόσιων επενδύσεων, να 

αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο 

διαρθρωτικό σχέδιο για την τόνωση της 

γεννητικότητας, το οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την προσαρμογή των 

υποδομών και την ενίσχυση των δημόσιων 

υπηρεσιών· 

Or. it 

Τροπολογία  214 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και 

την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και 

την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των εκούσιων ευέλικτων ρυθμίσεων 

εργασίας που εξασφαλίζουν κοινωνική 

ασφάλιση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  215 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

των απαιτούμενων υποδομών, καθώς και 

την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 

των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

10. θεωρεί ότι η δημογραφική 

συρρίκνωση, η οποία επηρεάζει τις 

περιφέρειες της ΕΕ σε διαφορετικό βαθμό, 

συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών 

εμποδίων που παρακωλύουν την 

οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση αυτής 

της πρόκλησης· υπογραμμίζει το γεγονός 

ότι η δημογραφική συρρίκνωση απαιτεί 

μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

των απαιτούμενων υποδομών, τη 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 

με αξιοπρεπείς μισθούς, καθώς και την 

ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και 
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των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. επικροτεί το γεγονός ότι η 

Επιτροπή συμπεριέλαβε την ανάγκη 

παροχής στατιστικών στοιχείων σχετικά 

με τις δημογραφικές προκλήσεις, όπως η 

συρρίκνωση και η διασπορά του 

πληθυσμού, στο ευρωπαϊκό στατιστικό 

της πρόγραμμα· θεωρεί ότι τα εν λόγω 

στοιχεία θα παράσχουν μια αξιόπιστη 

εικόνα των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, 

καθιστώντας δυνατή την εύρεση 

βέλτιστων λύσεων· ζητεί από την 

Επιτροπή να λάβει υπόψη τα εν λόγω 

στατιστικά στοιχεία κατά τη διαμόρφωση 

του μελλοντικού πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου· 

Or. es 

 

Τροπολογία  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη διά βίου 

μάθηση, ιδίως για τους εργαζόμενους 

μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό την 

προσαρμογή των δεξιοτήτων τους και την 

προώθηση της απασχολησιμότητάς τους· 
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Or. fr 

Τροπολογία  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια καλή ποιότητα ζωής για 

τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης 

της ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο με 

το προσδόκιμο ζωής αλλά και με τα έτη 

των ασφαλιστικών εισφορών, και με την 

αποτροπή της πρόωρης εξόδου από την 

αγορά εργασίας· 

11. επισημαίνει ότι το προσδόκιμο 

ζωής μειώθηκε το 2016, για πρώτη φορά 

από το 2002, και ότι είναι απαραίτητο να 

αξιολογηθεί κατά πόσο κάτι τέτοιο 

αποτελεί τάση πριν από  την προσαρμογή 

των συνταξιοδοτικών συστημάτων· τονίζει 

ότι η εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας 
ζωής για τους ηλικιωμένους μπορεί να 

επιτευχθεί με την καθολική πρόσβαση σε 

δημόσια, βασιζόμενα στην αλληλεγγύη 

και επαρκή συνταξιοδοτικά συστήματα· 

καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη 

μέλη στην ενίσχυση των δημόσιων και 

επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 

συστημάτων προκειμένου να παρέχεται 

ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα 

πάνω από το όριο της φτώχειας, και να 

επιτρέπεται στους συνταξιούχους να 

διατηρούν το βιοτικό τους επίπεδο και να 

ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

«μόρια συμψηφισμού περιόδων 

φροντίδας» στα συνταξιοδοτικά 

συστήματα, ώστε να αντισταθμίζονται οι 

χαμένες εισφορές γυναικών και ανδρών 

λόγω φροντίδας παιδιών και ευθυνών 

μακροχρόνιας φροντίδας, ως εργαλείο για 

τη μείωση του συνταξιοδοτικού 

χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών· 

τονίζει ότι, ενώ τα ατομικά 

συνταξιοδοτικά συστήματα μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τη 

βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων, 

τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 

συνταξιοδοτικά συστήματα που 

βασίζονται στην αλληλεγγύη 

εξακολουθούν τα αποτελούν το πλέον 
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αποτελεσματικό εργαλείο για την 

καταπολέμηση της φτώχειας στην τρίτη 

ηλικία και του κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια καλή ποιότητα ζωής για 

τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της 

ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο με το 

προσδόκιμο ζωής αλλά και με τα έτη των 

ασφαλιστικών εισφορών, και με την 

αποτροπή της πρόωρης εξόδου από την 

αγορά εργασίας· 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια καλή ποιότητα ζωής για 

τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της 

ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο με το 

προσδόκιμο ζωής αλλά και με τα έτη των 

ασφαλιστικών εισφορών, και με την 

αποτροπή της πρόωρης εξόδου από την 

αγορά εργασίας· τονίζει ότι το παράλογο 

φαινόμενο της παράτασης του 

εργασιακού βίου τη στιγμή που υπάρχει 

ανεργία των νέων θα πρέπει να 

διορθωθεί, ενώ θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται οι δεξιότητες των 

προσφύγων και των μεταναστών ή να 

τους προσφέρονται ευκαιρίες για 

ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να 

τους δοθεί η δυνατότητα να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας, στηρίζοντας 

ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια καλή ποιότητα ζωής για 

τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της 

ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο με το 

προσδόκιμο ζωής αλλά και με τα έτη των 

ασφαλιστικών εισφορών, και με την 

αποτροπή της πρόωρης εξόδου από την 

αγορά εργασίας· 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια καλή ποιότητα ζωής για 

τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της παροχής επαρκών 

ελάχιστων συντάξεων, της προσφοράς 

κατάλληλων συνθηκών εργασίας ώστε να 

δίνονται ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν να 

παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στην εργασία ή μέσω της 
σύνδεσης της ηλικίας συνταξιοδότησης όχι 

μόνο με το προσδόκιμο υγιούς ζωής αλλά 

και με τα έτη των ασφαλιστικών 

εισφορών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια καλή ποιότητα ζωής για 

τους ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της 

ηλικίας συνταξιοδότησης όχι μόνο με το 

προσδόκιμο ζωής αλλά και με τα έτη των 

ασφαλιστικών εισφορών, και με την 

αποτροπή της πρόωρης εξόδου από την 

αγορά εργασίας· 

11. υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής απαιτεί την 

προσαρμογή των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και μια 

καλή ποιότητα ζωής για τους 

ηλικιωμένους· τονίζει ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της ηλικίας 

συνταξιοδότησης όχι μόνο με το 

προσδόκιμο ζωής αλλά και με τα έτη των 

ασφαλιστικών εισφορών, και με την 

αποτροπή της πρόωρης εξόδου από την 

αγορά εργασίας· 

Or. es 
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Τροπολογία  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ακολουθήσουν την πολιτική 

παράτασης του επαγγελματικού βίου και 

να επιδιώξουν την κοινωνική ένταξη των 

ηλικιωμένων και την αλληλεγγύη μεταξύ 

των γενεών· 

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ακολουθήσουν την πολιτική 

παράτασης του επαγγελματικού βίου και 

να επιδιώξουν την κοινωνική ένταξη των 

ηλικιωμένων και την αλληλεγγύη μεταξύ 

των γενεών· υπενθυμίζει ότι τα πιο 

οικονομικά αποδοτικά συστήματα υγείας 

και μακροχρόνιας φροντίδας που 

εξασφαλίζουν έγκαιρη πρόσβαση σε 

οικονομικά προσιτή, προληπτική και 

θεραπευτική, καλής ποιότητας 

υγειονομική περίθαλψη έχουν επίσης 

θεμελιώδη σημασία για την 

παραγωγικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. εφιστά την προσοχή των κρατών 

μελών, ενόψει της γήρανσης των 

ευρωπαίων πολιτών και των υψηλών 

ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων σε 

ορισμένες περιοχές της ΕΕ, στον 

κοινωνικών κίνδυνο που απορρέει από 

την αδυναμία εξασφάλισης της 

βιωσιμότητας, της ασφάλειας, της 

επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

κατά τις επόμενες δεκαετίες· ενθαρρύνει, 

ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 

καταπολεμήσουν τα ποσοστά ανεργίας 

μεταξύ των πολιτών που βρίσκονται σε 
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ηλικία εργασίας· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. είναι της άποψης ότι η πολιτική 

συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη 

μείωση των ανισοτήτων και, συνεπώς, θα 

πρέπει να διατηρηθεί σε τουλάχιστον 

παρόμοιο επίπεδο προϋπολογισμού στο 

μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να 

παραμείνει το κύριο μέσο της ΕΕ για την 

ένταξη και την επανένταξη των 

εργαζομένων στην αγορά εργασίας· 

13. είναι της άποψης ότι η πολιτική 

συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη 

μείωση των ανισοτήτων και, συνεπώς, θα 

πρέπει να διατηρηθεί σε τουλάχιστον 

παρόμοιο επίπεδο προϋπολογισμού στο 

μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να ενισχυθεί 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 

φτάσει ποσό που ισοδυναμεί τουλάχιστον 

με το 30% των υφιστάμενων 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

στο προσεχές ΠΔΠ το οποίο εστιάζει 

στην αντιμετώπιση της ανισότητας, στη 

μείωση της φτώχειας και στην εφαρμογή 

των αρχών που διατυπώνονται στον 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. είναι της άποψης ότι η πολιτική 13. είναι της άποψης ότι η πολιτική 
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συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει 

την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά 

τη μείωση των ανισοτήτων και, συνεπώς, 

θα πρέπει να διατηρηθεί σε τουλάχιστον 

παρόμοιο επίπεδο προϋπολογισμού στο 

μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει 

το κύριο μέσο της ΕΕ για την ένταξη και 

την επανένταξη των εργαζομένων στην 

αγορά εργασίας· 

συνοχής, ως κύρια πολιτική δημοσίων 

επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 

αποδείξει την αποτελεσματικότητά της 

όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων 

και, συνεπώς, θα πρέπει να διατηρηθεί σε 

τουλάχιστον παρόμοιο επίπεδο 

προϋπολογισμού στο μελλοντικό πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο· θεωρεί ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει 

να παραμείνει το κύριο μέσο της ΕΕ για 

την ένταξη και την επανένταξη των 

εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς 

και για τη στήριξη μέτρων για την 

κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της 

φτώχειας και των ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. είναι της άποψης ότι η πολιτική 

συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη 

μείωση των ανισοτήτων και, συνεπώς, θα 

πρέπει να διατηρηθεί σε τουλάχιστον 

παρόμοιο επίπεδο προϋπολογισμού στο 

μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει 

το κύριο μέσο της ΕΕ για την ένταξη και 

την επανένταξη των εργαζομένων στην 

αγορά εργασίας· 

13. είναι της άποψης ότι η πολιτική 

συνοχής, ως κύρια επενδυτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη 

μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της 

ένταξης και τη μείωση της φτώχειας και, 

συνεπώς, θα πρέπει να αυξηθεί στο 

μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει 

το κύριο μέσο της ΕΕ για την ένταξη και 

την επανένταξη των εργαζομένων στην 

αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Krzysztof Hetman 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για τη 

στήριξη της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης σε επενδυτικά έργα υψηλού 

κινδύνου· εκφράζει, ωστόσο, την 

ανησυχία του για την τεράστια 

ανισορροπία που παρατηρείται στη 

χρήση του Ταμείου από την ΕΕ-15 και 

την ΕΕ-13[1]·[1] 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eval

uation_efsi_en.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. επισημαίνει, επίσης, τον ρόλο του 

προγράμματος EaSI για την προώθηση 

υψηλών επιπέδων ποιότητας και 

βιωσιμότητας της απασχόλησης, για την 

εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς 

κοινωνικής προστασίας και για την 

καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει 

να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική 

ένταξη και τη μείωση της φτώχειας στο 

μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο και θα πρέπει να ενισχυθούν οι 

προσπάθειες για την αποτροπή και την 

αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 

το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού 

αντικτύπου στα βασικά αγαθά, ιδίως τα 

τρόφιμα, το οποίο αποτελεί μέτρο 

στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  231 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. τονίζει ότι είναι ανάγκη να 

διατεθεί τουλάχιστον το 5% του ΕΤΣΕ σε 

προγράμματα που αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένα την ανεργία των νέων και 

τη μακροχρόνια ανεργία, και να επιτραπεί 

στη συνεισφορά της ΕΕ να υπερβεί, αν 

κρίνεται απαραίτητο, το 50% επί του 

συνολικού ποσού που απαιτείται για τις 
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χώρες με ιδιάζοντα μειονεκτήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13γ. προτείνει την εξαίρεση από το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

της ΕΕ των χρηματοδοτικών πόρων που 

διατίθενται σε προγράμματα για τη 

στήριξη των ανέργων, κυρίως μέσω 

ενεργών πολιτικών για την αγορά 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας σε χώρες 

με ποσοστό ανεργίας μεγαλύτερο από τον 

μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, ως 

επένδυση στη διαρκή πιθανή ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού καθώς, 

σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η πολιτική 

δαπανών δεν μπορεί να υπολογίζεται 

μέσω μόνο λογιστικού αποτελέσματος ως 

έλλειμμα αλλά και σε σχέση με τον 

αντίκτυπο που έχει στην πραγματική 

οικονομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 
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άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· 

άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και 

η κατάρτιση είναι οι βέλτιστοι 

μηχανισμοί για την ενίσχυση της 

ποιοτικής απασχόλησης, και υποστηρίζει 

κατά συνέπεια την εφαρμογή μέτρων για 

την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, με μέσα που είναι 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες 

αυτών· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· υπενθυμίζει ότι είναι ουσιαστικής 

σημασίας η δημιουργία ενός 

προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας 

για άτομα με αναπηρίες, καθώς και η 

παροχή στοχευμένης οικονομικής 

στήριξης που θα τα βοηθήσει να 

συμμετέχουν πλήρως στην αγορά 

εργασίας και στην κοινωνία στο σύνολό 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει στον κοινωνικό πίνακα 

αποτελεσμάτων δείκτες που αφορούν την 

ένταξη στην εργασία και την κοινωνική 

ένταξη των ατόμων με αναπηρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

άρση των νομοθετικών εμποδίων και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες στην αγορά εργασίας, με την 

άρση των νομοθετικών εμποδίων, την 

αντιμετώπιση των διακρίσεων και την 

προσαρμογή των χώρων εργασίας, και τη 

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την 

κοινωνική ένταξη των προσφύγων, των 

εθνοτικών μειονοτήτων και των 

μεταναστών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη 

εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την 

προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα 

που αφορά όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των πιο 

ανεπτυγμένων· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το 

ζήτημα με τη θέσπιση μέτρων που να 

διευκολύνουν την κινητικότητα των 

εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, 

τομέων και τοποθεσιών ώστε να καλυφθεί 

η ζήτηση εργασίας τόσο στις λιγότερο 

όσο και στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των 

διασυνοριακών εργαζομένων και των 

εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές· 

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη 

εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την 

προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα 

που αφορά όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και 

δεν μπορεί να επιλυθεί εξαναγκάζοντας 

τα άτομα να ζουν έναν ανασφαλή 

εργασιακό βίο, με διακοπτόμενες 

σταδιοδρομίες, συνεχείς αλλαγές όσον 

αφορά τις θέσεις εργασίας, τους τομείς 

και τις πόλεις, με πολύ μικρή προοπτική 

για σταθερότητα και επαγγελματική 

πρόοδο και προαγωγή· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με τη 

θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση 

σταθερότητας και αξιοπρεπών συνθηκών 

εργασίας που θα διευκολύνουν την 

κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ 

θέσεων εργασίας, τομέων και τοποθεσιών· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 

επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 

στις μοναδικές περιστάσεις των 

διασυνοριακών εργαζομένων και των 

εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές· 

Or. en 
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Τροπολογία  239 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη 

εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την 

προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα 

που αφορά όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των πιο 

ανεπτυγμένων· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το 

ζήτημα με τη θέσπιση μέτρων που να 

διευκολύνουν την κινητικότητα των 

εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, 

τομέων και τοποθεσιών ώστε να καλυφθεί 

η ζήτηση εργασίας τόσο στις λιγότερο όσο 

και στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των 

διασυνοριακών εργαζομένων και των 

εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές· 

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη 

εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την 

προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα 

που αφορά όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των πιο 

ανεπτυγμένων· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το 

ζήτημα με τη θέσπιση μέτρων που να 

διευκολύνουν την κινητικότητα των 

εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, 

τομέων και τοποθεσιών ώστε να καλυφθεί 

η ζήτηση εργασίας τόσο στις λιγότερο όσο 

και στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες· αναγνωρίζει ότι η 

κινητικότητα των εργαζομένων στο 

εσωτερικό της ΕΕ μεταξύ των κρατών 

μελών συμβάλλει στην κάλυψη της 

προσφοράς και της ζήτησης αλλά τονίζει 

ότι η υψηλή κινητικότητα των 

εργαζομένων μπορεί να προκαλέσει 

κοινωνικό στρες στις περιφέρειες 

υποδοχής· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των 

διασυνοριακών εργαζομένων και των 

εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  240 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη 

εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την 

προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα 

που αφορά όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των πιο 

ανεπτυγμένων· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το 

ζήτημα με τη θέσπιση μέτρων που να 

διευκολύνουν την κινητικότητα των 

εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, 

τομέων και τοποθεσιών ώστε να καλυφθεί 

η ζήτηση εργασίας τόσο στις λιγότερο όσο 

και στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των 

διασυνοριακών εργαζομένων και των 

εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές· 

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη 

εναρμόνιση της ζήτησης εργασίας με την 

προσφορά εργασίας αποτελεί πρόβλημα 

που αφορά όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των πιο 

ανεπτυγμένων· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το 

ζήτημα με τη θέσπιση μέτρων που να 

διευκολύνουν την κινητικότητα των 

εργαζομένων μεταξύ θέσεων εργασίας, 

τομέων και τοποθεσιών ώστε να καλυφθεί 

η ζήτηση εργασίας τόσο στις λιγότερο όσο 

και στις περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, επιπλέον, να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις μοναδικές περιστάσεις των 

διασυνοριακών εργαζομένων και των 

εργαζομένων στις περιφερειακές περιοχές 

και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  241 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 

τα πολλαπλά αιτήματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, οι εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες εξακολουθούν να μην 

λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα ΕΕΑ· 

ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την 

εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, με 

σκοπό τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των 

εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην 

ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 

ισότητα μεταξύ περιφερειών και να 

προωθηθεί η πολυσυζητημένη ανοδική 

σύγκλιση· υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί 

να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τις 

εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όχι 

μόνον όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων 

αλλά και όσον αφορά τον αντίκτυπο που 
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μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές 

στην κοινωνική κατάσταση και στα 

επίπεδα απασχόλησης των εν λόγω 

περιφερειών· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες 

που πρότεινε η Επιτροπή, όπως η έναρξη 

δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, καθώς και 

έναν ευρωπαϊκό αριθμό κοινωνικής 

ασφάλισης· καλεί, ως εκ τούτου, τα 

κράτη μέλη να παρέχουν στις 

επιθεωρήσεις εργασίας επαρκείς πόρους 

και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών 

επιθεώρησης και την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, 

προκειμένου να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα των ελέγχων που 

σκοπό έχουν την καταπολέμηση και την 

αποτροπή της απάτης στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλισης και της αδήλωτης 

εργασίας, καθώς και τη μείωση της 

διοικητικής επιβάρυνσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να συνεχίσουν τη δρομολόγηση 

πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 

αύξηση της πρόσβασης σε καλύτερη 

εκπαίδευση, δεξιότητες και απασχόληση 

και να εξασφαλίσουν μια ισχυρότερη 

εστίαση στην πράσινη και κυκλική 

οικονομία σε όλες τις εργασίες τους για 

τις δεξιότητες·  

Or. en 

 

Τροπολογία  244 

Ulrike Trebesius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. πιστεύει ότι, προκειμένου να 

διατηρηθεί και να αυξηθεί η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα, το κανονιστικό 

πλαίσιο για την αγορά εργασίας στα 

κράτη μέλη πρέπει να είναι σαφές, απλό 

και ευέλικτο, με ταυτόχρονη διατήρηση 

υψηλών εργασιακών προτύπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15β. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 

ενθαρρυνθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος 

προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος 

των μεταναστών, των προσφύγων και 
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των αιτούντων άσυλο στην αγορά 

εργασίας και η ενσωμάτωσή τους στην 

κοινωνία· υπενθυμίζει ότι οι 

νεοαφικνούμενοι φέρνουν μαζί τους νέες 

δεξιότητες και γνώσεις, και ζητεί να 

αναπτυχθούν εργαλεία παροχής 

πολύγλωσσης πληροφόρησης σχετικά με 

τις υφιστάμενες δυνατότητες τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

κατάρτισης, άσκησης και εθελοντικής 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15β. ζητεί να αναληφθεί ισχυρότερη 

δέσμευση για την καταπολέμηση της 

φτώχειας και την αυξανόμενη ανισότητα 

και, όπου απαιτείται, να 

πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες 

επενδύσεις στην κοινωνική υποδομή και 

να δοθεί στήριξη στα άτομα που έχουν 

πληγεί περισσότερο με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν σωστά οι ανισότητες, 

κυρίως μέσω των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας που παρέχουν 

επαρκή και καλά στοχευμένη 

εισοδηματική στήριξη, αλλά και μέσω 

του σχεδιασμού εθνικών φορολογικών 

συστημάτων και συστημάτων παροχών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 15 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15γ. καλεί τα κράτη μέλη να 

ενσωματώσουν τη διάσταση της 

ισότητας των φύλων και την αρχή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στα εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα 

σταθερότητας και σύγκλισης που 

εφαρμόζουν, μέσω του καθορισμού 

ποιοτικών στόχων και μέτρων για την 

αντιμετώπιση του συνεχιζόμενου 

χάσματος μεταξύ των φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15γ. επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο 

2014-2016, η αύξηση των πραγματικών 

μισθών ήταν κατώτερη από την αύξηση 

της παραγωγικότητας παρά τις 

βελτιώσεις στην αγορά εργασίας· 

υπενθυμίζει ότι η αύξηση στους 

πραγματικούς μισθούς, ως αποτέλεσμα 

της αυξημένης παραγωγικότητας, είναι 

κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση 

των ανισοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων, ως βασικών ενδιαφερόμενων, 

των εθνικών πρακτικών κοινωνικού 

διαλόγου και της κοινωνίας των πολιτών, 
για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και 

την προστιθέμενη αξία της ενεργής 

συμμετοχής τους στην κατάρτιση, τον 

καθορισμό της αλληλουχίας και την 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· 

επισημαίνει ότι, με την ουσιαστική 

συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των 

πολιτικών, οι κοινωνικοί εταίροι θα 

μπορούν να νιώθουν ότι συμμετέχουν 

περισσότερο στις εθνικές μεταρρυθμίσεις 

που εγκρίνονται ως αποτέλεσμα των 

συστάσεων ανά χώρα του Εξαμήνου και, 

ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί η αποδοχή 

των αποτελεσμάτων από μέρους τους· 
υποστηρίζει την άποψη ότι οι νέες μορφές 

απασχόλησης στην παγκοσμιοποιημένη 

αγορά απαιτούν νέες μορφές κοινωνικού 

διαλόγου και καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία 

αυτών των νέων μορφών κοινωνικού 

διαλόγου και την επέκταση των 

συλλογικών συμβάσεων και της 

προστασίας σε αυτές τις νέες μορφές 

απασχόλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  250 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Rina Ronja Kari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 
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αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· επισημαίνει, 

ωστόσο, την ανάγκη αποκατάστασης, 

αντί της απορρύθμισης, των εργασιακών 

σχέσεων που στηρίζουν τις συλλογικές 

συμβάσεις για όλους· προσθέτει ότι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για 

τα δικαιώματά τους και να 

προστατεύονται σε περίπτωση 

καταγγελιών δυσλειτουργίας που αφορούν 

καταχρηστικές πρακτικές· επιβεβαιώνει 

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βοηθούν τους 

ανθρώπους στην οικοδόμηση των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  251 

Sofia Ribeiro 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

πιστεύει ότι, για να σημειώσουμε πρόοδο 

προς την κατεύθυνση της ανοδικής 

σύγκλισης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στον κοινωνικό διάλογο σε όλα 
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τα στάδια της διαδικασίας του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. pt 

Τροπολογία  252 

Jean Lambert 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

ως βασικών ενδιαφερόμενων για τη 

μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και 

μηχανισμούς για την επαρκή συμμετοχή 

όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων 

μερών· υποστηρίζει την άποψη ότι οι νέες 

μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου και διαλόγου 

της κοινωνίας των πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

ως βασικών ενδιαφερόμενων για τη 

μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 
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στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Krzysztof Hetman 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων ως βασικών ενδιαφερόμενων για 

τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

16. τονίζει τον ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών 

ως βασικών ενδιαφερόμενων για τη 

μεταρρυθμιστική διαδικασία, και την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους 

στην κατάρτιση, τον καθορισμό της 

αλληλουχίας και την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την άποψη 

ότι οι νέες μορφές απασχόλησης στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτούν νέες 

μορφές κοινωνικού διαλόγου· 

επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

βοηθούν τους ανθρώπους στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να βοηθούν τα άτομα στην 

οικοδόμηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται στην αγορά εργασίας· 

επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 

CEDEFOP και τον πίνακα 

αποτελεσμάτων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», η κατανομή δεξιοτήτων 

στο εργατικό δυναμικό αντιστοιχούσε σε 

μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις προσόντων 

της αγοράς εργασίας το 2016 και ότι η 

προσφορά εργασίας ήταν μεγαλύτερη από 

τη ζήτηση για όλους τους τύπους 

προσόντων, ενώ ήταν ιδιαίτερα υψηλή 

για τα προσόντα χαμηλού και μεσαίου 

επιπέδου· τονίζει ότι οι προβλέψεις του 

CEDEFOP δείχνουν παράλληλη αύξηση 

των δεξιοτήτων τόσο από πλευράς 

ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς 

μέχρι το 2025 και ότι αναμένεται 

ταχύτερη μεταβολή των επιπέδων 

δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό σε 

σύγκριση με αυτά που απαιτούνται από 

την αγορά εργασίας· καλεί, ως εκ τούτου, 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

επαναξιολογήσουν προσεκτικά τις 

δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για 

την αύξηση του ποσοστού υπερειδίκευσης 

(25% το 2014)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. τονίζει ότι οι διακρίσεις λόγω 

φύλου, όπως το μισθολογικό χάσμα 



 

PE616.558v03-00 150/150 AM\1143784EL.docx 

EL 

μεταξύ των φύλων ή το χάσμα στο 

ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, εξακολουθούν να έχουν 

τεράστιες διαστάσεις, με τις μέσες 

μεικτές ωριαίες αποδοχές των ανδρών 

εργαζομένων να είναι κατά περίπου 16% 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες αποδοχές 

των γυναικών εργαζομένων· επισημαίνει 

ότι τα εν λόγω χάσματα οφείλονται στην 

υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καλά 

αμειβόμενους τομείς, στις διακρίσεις 

στην αγορά εργασίας και στο υψηλό 

ποσοστό των γυναικών με μερική 

απασχόληση· τονίζει ότι απαιτείται 

περαιτέρω πρόοδος για την κάλυψη 

αυτών των χασμάτων· ζητεί, εν 

προκειμένω, από την Επιτροπή να 

εισαγάγει στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020» έναν πυλώνα για την ισότητα των 

φύλων και έναν πρωταρχικό στόχο για 

την ισότητα των φύλων· 

Or. en 

 


