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Τροπολογία 1
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που 
υιοθετήθηκαν από τους παγκόσμιους 
ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το οποίο 
διατύπωσε τη δέσμευσή του για την 
εφαρμογή τους,

– έχοντας υπόψη τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ που 
υιοθετήθηκαν από τους παγκόσμιους 
ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το οποίο 
διατύπωσε τη δέσμευσή του για την 
εφαρμογή τους,

Or. en

Τροπολογία 2
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομία 
της ευημερίας1α,
_________________
1α ΕΕ C 400 της 26.11.2019, σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2010, με 
θέμα «Δικαιοσύνη και Υγεία σε όλες τις 
πολιτικές: αλληλεγγύη στον τομέα της 
υγείας»,

Or. en

Τροπολογία 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2019, σχετικά με την οικονομία της 
ευημερίας,

Or. en

Τροπολογία 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 
2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (COM(2019) 640),

Or. en

Τροπολογία 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία 
του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τον κύκλο για την 
κατάσταση της υγείας στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 7
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης 
Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τις 
υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη 
βελτίωση της ισότητας των φύλων,

Or. en

Τροπολογία 8
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με 
πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι 
οποίες άπτονται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την 
αθιγγανοφοβία,
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Or. en

Τροπολογία 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,

Or. en

Τροπολογία 10
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ής 
Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο 
«Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις 
για την ανάπτυξη και τη συνοχή – 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-
2020)» (COM(2013) 83 final) και τα 
έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής που συνοδεύουν την 
ανακοίνωση με τίτλο «Επένδυση στην 
υγεία» (SWD(2013) 43 final) και 
«Μακροχρόνια φροντίδα σε κοινωνίες 
που γερνούν – Προκλήσεις και επιλογές 
πολιτικής» (SWD(2013) 41 final),

Or. en
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Τροπολογία 11
Kira Marie Peter-Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 
της 4ης Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με τις ανισότητες στον 
τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» (SWD(2013) 328 final),

Or. en

Τροπολογία 12
Kira Marie Peter-Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 4ης 
Απριλίου 2014, με τίτλο «Για 
αποτελεσματικά, προσβάσιμα και 
ανθεκτικά συστήματα υγείας» 
(COM(2014) 215 final),

Or. en

Τροπολογία 13
Kira Marie Peter-Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2014, 
σχετικά με την οικονομική κρίση και την 
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υγειονομική περίθαλψη,

Or. en

Τροπολογία 14
Kira Marie Peter-Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2019, σχετικά με την οικονομία της 
ευημερίας,

Or. en

Τροπολογία 15
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 73,9 % 
στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και 
στο 72,7 % στη ζώνη του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 73,9 % 
στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και 
στο 72,7 % στη ζώνη του ευρώ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
απασχόλησης μπορεί να προσεγγίσει τον 
στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
αλλά δεν είναι πιθανό να τον επιτύχει· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές 
ώρες εργασίας έφτασαν στα επίπεδα του 
2008·

Or. en
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Τροπολογία 16
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 73,9 % 
στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και 
στο 72,7 % στη ζώνη του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 73,9 % 
στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και 
στο 72,7 % στη ζώνη του ευρώ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, όπως των ατόμων με αναπηρίες, 
των αστέγων και των Ρομά, είναι 
σημαντικά χαμηλότερο·

Or. en

Τροπολογία 17
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 73,9 % 
στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και 
στο 72,7 % στη ζώνη του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 73,9 % 
στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και 
στο 72,7 % στη ζώνη του ευρώ, 
καταγράφοντας σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 18
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων



PE646.889v01-00 10/112 AM\1197169EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της ισότητας των φύλων αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ και 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 και το άρθρο 
3 παράγραφος 3 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι τα άρθρα 8 
και 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 
23 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ορίζουν σαφώς τη 
δέσμευση της ΕΕ για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου ως εργαλείο για 
την εξάλειψη των ανισοτήτων, την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων σε 
όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητές 
της·

Or. en

Τροπολογία 19
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων 
που συνοδεύει τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, οι τάσεις στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνία στην 
ΕΕ συνεχίζουν να είναι θετικές για 9 από 
τους 14 κρίσιμες δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 20
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Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης συνεχίζει να 
αυξάνεται και 241,9 εκατομμύρια άτομα 
εργάζονταν στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 
2019, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο 
επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 21
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε ποσοστό 
ρεκόρ της τάξης του 6,3 % το τρίτο 
τρίμηνο του 2019·

Or. en

Τροπολογία 22
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) ανήλθε στο 
58,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) ανήλθε στο 
58,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 
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εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική 
κινητήρια δύναμη για την αύξηση της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας 
αποτελεί εμπόδιο για την παραμονή 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως 
των γυναικών, στην αγορά εργασίας·

εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική 
κινητήρια δύναμη για την αύξηση της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας 
αποτελεί εμπόδιο για την παραμονή 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως 
των γυναικών, στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά 
εξακολουθούν να είναι η λιγότερο 
εκπροσωπούμενη ομάδα όσον αφορά την 
απασχόληση (με ποσοστό μόλις 43 %)·

Or. en

Τροπολογία 23
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) ανήλθε στο 
58,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική 
κινητήρια δύναμη για την αύξηση της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας 
αποτελεί εμπόδιο για την παραμονή 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως 
των γυναικών, στην αγορά εργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) ανήλθε στο 
58,7 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική 
κινητήρια δύναμη για την αύξηση της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας 
αποτελεί εμπόδιο για την παραμονή 
εργαζομένων, ιδίως των γυναικών, στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

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

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων 
στην ΕΕ, όπως το χάσμα μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά την απασχόληση 
(11,5 %), τους μισθούς (16 %) και τις 
συντάξεις (35,7 %) και η 
υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καλά 
αμειβόμενους τομείς —η οποία 
προκαλείται εν μέρει από το γεγονός ότι 
πολλές γυναίκες πρέπει να παρέχουν 
άτυπη φροντίδα και μη αμειβόμενη 
οικιακή εργασία— δεν συνιστούν απλώς 
αδικία, αλλά θέτουν επίσης τις γυναίκες 
σε ευάλωτες ή επισφαλείς καταστάσεις, 
όπως σε κατάσταση φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
δύο φύλων είναι υψηλότερες στην 
περίπτωση μεταναστριών και γυναικών 
που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα 
εμπόδια στην απασχόληση και 
υψηλότερα επίπεδα διακρίσεων στην 
απασχόληση και τον χώρο εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
επειγόντως προσπάθειες για τη γεφύρωση 
των χασμάτων αυτών, δεδομένου ότι 
εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα 
κύρια εμπόδια για την επίτευξη ισότητας 
των φύλων και αποτελούν απαράδεκτη 
μορφή διάκρισης λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 25
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων 
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στην ΕΕ, όπως το χάσμα μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά την απασχόληση 
(11,5 %), τους μισθούς (16 %) και τις 
συντάξεις (35,7 %, η υποεκπροσώπηση 
των γυναικών σε καλά αμειβόμενους 
τομείς, καθώς και ο χρόνος που δαπανούν 
για φροντίδα και μη αμειβόμενη οικιακή 
εργασία, δεν συνιστούν απλώς αδικία, 
αλλά θέτουν επίσης τις γυναίκες σε 
ευάλωτες ή επισφαλείς καταστάσεις, 
όπως σε κατάσταση φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
δύο φύλων είναι υψηλότερες στην 
περίπτωση μεταναστριών και γυναικών 
που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν επίσης 
επιπρόσθετα εμπόδια στην απασχόληση 
και υψηλότερα επίπεδα διακρίσεων στην 
απασχόληση και τον χώρο εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
επειγόντως προσπάθειες για τη γεφύρωση 
των χασμάτων αυτών, δεδομένου ότι 
εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα 
κύρια εμπόδια για την επίτευξη ισότητας 
των φύλων και αποτελούν απαράδεκτη 
μορφή διάκρισης λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 26
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
του ποσοστού απασχόλησης έχει 
συνοδευτεί από αύξηση των άτυπων, 
επισφαλών και μη τυπικών μορφών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
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συμβάσεων μηδενικών ωρών 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
όσοι εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας συνήθως δεν είναι σε θέση να 
επιβάλουν τα δικαιώματά τους, διαθέτουν 
ελάχιστη ή μηδενική εργασιακή ασφάλεια 
και προστασία κοινωνικής ασφάλισης, 
αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλειά τους και 
λαμβάνουν εισοδήματα που δεν επαρκούν 
να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ενίσχυση της παραγωγικότητας είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ και τη 
βελτίωση της ευημερίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει να επικροτηθούν 
μεταρρυθμίσεις που μπορούν να 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα, 
δεδομένων των ανάμεικτων 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί έως 
σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του αργού 
ρυθμού οικονομικής ανάκαμψης, των 
συνεχιζόμενων προβληματισμών σε 
θέματα παραγωγικότητας σε ορισμένα 
κράτη μέλη που αφορούν τον 
ανταγωνισμό και την αύξηση της 
επισφαλούς απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 28
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
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Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο 
όρο περίπου 16 % λιγότερα από τους 
άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνταξιοδοτική απόκλιση μεταξύ των δύο 
φύλων κυμαίνεται περίπου στο 37,2 % 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
δημογραφικός δείκτης εξάρτησης των 
ηλικιωμένων προβλέπεται να αυξηθεί 
σημαντικά στο σύνολο της ΕΕ τις 
επόμενες δεκαετίες·

Or. en

Τροπολογία 30
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 



AM\1197169EL.docx 17/112 PE646.889v01-00

EL

ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,3 % το 
τρίτο τρίμηνο του 2019 στην Ένωση και 
στο 7,5 % στη ζώνη του ευρώ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει υψηλό 
σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει υψηλό 
στο ήμισυ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 31
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
αυξήθηκε με ελαφρώς ταχύτερους 
ρυθμούς σε σύγκριση με τους άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα, οι 
υποχρεώσεις φροντίδας και η 
περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και 
άλλες υπηρεσίες φροντίδας εξακολουθούν 
να οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές 
μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την 
απασχόληση, τις αμοιβές και τις 
συντάξεις εξακολουθούν να είναι 
σημαντικές·

Or. en

Τροπολογία 32
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
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Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των νέων έχει 
αυξηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι 
κατώτερο των επιπέδων απασχόλησης 
πριν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά την απασχόληση των νέων μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 33
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου και τα χαμηλά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα αποτελούν 
εμπόδια για την απασχόληση και την 
οικονομική ανάπτυξη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου και τα χαμηλά 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα αποτελούν 
εμπόδια για την απασχόληση και την 
οικονομική ανάπτυξη και συνδέονται 
στενά με τη φτώχεια, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τον διαχωρισμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά 
συστήματα δεν υποστηρίζουν επαρκώς 
την κοινωνική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 34
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των δύο φύλων —οι 
οποίες είναι αποτέλεσμα της 
συσσώρευσης των ανισοτήτων που 
βιώνουν οι γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους— και οι περίοδοι 
απουσίας από την αγορά εργασίας είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περισσότερες από τις εν 
λόγω ανισότητες αποτελούν συνέπεια του 
γεγονότος ότι 7 εκατομμύρια γυναίκες, 
έναντι 0,5 εκατομμυρίων ανδρών, στην 
ΕΕ δεν εργάζονται λόγω υποχρεώσεων 
παροχής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οφείλει να 
συμβάλλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και να παρακολουθεί την 
υλοποίηση και των 20 βασικών αρχών, με 
ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ίσης 
μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, στην εξασφάλιση 
του δικαιώματος ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας και στην εξασφάλιση 
του δικαιώματος σε ποιοτικές και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 35
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
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ποσοστό εκπαίδευσης ενηλίκων ανήλθε 
στο 11,1 % στην ΕΕ το 2018, ποσοστό 
πολύ κατώτερο του στόχου του 15 % για 
το 2020, και το ποσοστό που αφορά τους 
Ρομά είναι 70 %, ποσοστό σημαντικά 
υψηλότερο σε σύγκριση με τις άλλες 
κατηγορίες μαθητών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 
αποτελεί βασικό μέσο για την 
ενδυνάμωση των εργαζομένων 
προκειμένου να συνεχίσουν ή να αλλάξουν 
την επαγγελματική σταδιοδρομία τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα 28 
κράτη μέλη της ΕΕ, μόνο 3 στα 10 παιδιά 
ηλικίας κάτω των 3 ετών λαμβάνουν 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο 
συνολικός μέσος όρος αποκρύπτει 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου μόνο 1 στα 10 παιδιά έχουν 
πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 37
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

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

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
ψηφιακή εποχή, οι ψηφιακές δεξιότητες 
είναι απαραίτητες για όλα τα καθήκοντα 
σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, 
ενώ πάνω από το 40 % των ενηλίκων 
στην ΕΕ δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 38
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν 
φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα σε ορισμένα 
κράτη μέλη και συνιστούν φραγμό στην 
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν 
φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα σε ορισμένα 
κράτη μέλη και συνιστούν φραγμό στην 
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε 
μια ανησυχητική πρόκληση διαρροής 
εγκεφάλων σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 39
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
αντιμετώπιση των δημοσιονομικών 
προκλήσεων που εγείρει η ανάπτυξη 
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς σε 
κοινωνίες που γερνούν και 
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χαρακτηρίζονται από διαφοροποιήσεις, 
απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
με βάση έναν συνδυασμό λύσεων 
δημόσιας πολιτικής στους τομείς των 
συντάξεων, της κοινωνικής ασφάλισης, 
της μακροχρόνιας φροντίδας, των 
συστημάτων υγείας, της κοινωνικής 
ένταξης και του συνδυασμού της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής 
(ΟΟΣΑ 2019)·

Or. en

Τροπολογία 40
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας 
παιδιών και της μακροχρόνιας 
φροντίδας, έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στις γυναίκες, καθώς αυτές πρέπει συχνά 
να καλύπτουν τα κενά στην παροχή 
φροντίδας και την οικογενειακή στήριξη, 
γεγονός που διαιωνίζει τη δυσανάλογη 
ευθύνη τους για την παροχή φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 41
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

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

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό των εργαζομένων μερικής 
απασχόλησης παραμένει υψηλότερο του 
επιπέδου του 2008· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ποσοστό των κατ’ ανάγκην 
απασχολούμενων με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης παραμένει σημαντικό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
προσωρινά εργαζόμενων εξακολουθεί να 
είναι υψηλό·

Or. en

Τροπολογία 42
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
της παραγωγικότητας στην ΕΕ 
εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερη 
από αυτή των ανταγωνιστών σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 43
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας αποτελεί 
προϋπόθεση για μια κοινωνική Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος των 
κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να είναι 
η εξασφάλιση εργασίας για τους πολίτες·
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Τροπολογία 44
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία 
προς δίκαιες θέσεις εργασίας, οικονομική 
μεγέθυνση και κοινωνική προστασία 
διέρχεται μέσα από την οικονομική 
ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, όχι μέσα 
από την υπερβολική ρύθμιση και από 
νομοθεσία που επιβάλλει περισσότερη 
γραφειοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 45
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υπερβολική ρύθμιση και ο έμμεσος 
προστατευτισμός εντός της ενιαίας 
αγοράς στερούν θέσεις απασχόλησης και 
πλούτο από τους Ευρωπαίους·

Or. en

Τροπολογία 46
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου το οποίο απαιτεί ισχυρούς και 
αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς 
εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
εργαζομένων στα κράτη μέλη που 
καλύπτονται από οποιαδήποτε μορφή 
συλλογικής σύμβασης με αντικείμενο τις 
αποδοχές κυμάνθηκε από το 98 % έως το 
7,1 % το 2016·

Or. en

Τροπολογία 47
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει σαφής θετικός συσχετισμός 
μεταξύ του κοινωνικού διαλόγου και της 
ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας 
της βιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες·
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Τροπολογία 48
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα του 
κοινωνικού διαλόγου εξακολουθεί να 
παραμελείται, γεγονός που διευρύνει το 
χάσμα μεταξύ των πολιτών και των 
θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 49
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί κεντρικό 
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινωνικός διάλογος έχει αποδυναμωθεί 
και η κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων έχει συρρικνωθεί σε 
όλη την Ευρώπη, ενώ οι διαφορές μεταξύ 
κρατών μελών είναι τεράστιες· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυκνότητα 
εργοδοτικών σωματείων εξακολουθεί να 
είναι υψηλή·

Or. en

Τροπολογία 50
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ 
έχει τονίσει ότι η επένδυση στη βελτίωση 
της ισότητας των φύλων συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η προώθηση 
της ισότητας των φύλων, η βελτίωση των 
ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες, 
η διασφάλιση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η 
διευκόλυνση του συνδυασμού εργασιακής 
ζωής, παροχής φροντίδας και ιδιωτικής 
ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες και 
η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών είναι ζωτικής 
σημασίας στοιχεία για την οικονομική 
ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τη 
μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 
διατηρησιμότητα και την κοινωνική 
σταθερότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
μεγάλη απόκλιση στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, καθώς και στις 
πολιτικές που εφαρμόζονται στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 52
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 153 ΣΛΕΕ εξαιρεί ρητώς τις 
αμοιβές, το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα για απεργία 
ή το δικαίωμα για ανταπεργία (λοκ-άουτ) 
από την αρμοδιότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 53
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημασία του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων στην εξεύρεση προσαρμοσμένων 
λύσεων για την αγορά εργασίας, τη 
διαχείριση των μεταβάσεων, την 
πρόβλεψη και την κάλυψη των αναγκών 
για δεξιότητες θα αυξάνεται συνεχώς·

Or. en
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Τροπολογία 54
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μελλοντικός κόσμος της εργασίας απαιτεί 
μεγάλη ευελιξία στην αγορά εργασίας, η 
οποία επιτρέπει προσαρμοσμένα 
συστήματα, είναι κατάλληλη για 
διαφορετικές αγορές και παραδόσεις, ενώ 
ταυτόχρονα προσαρμόζει τρόπους 
προστασίας των διακινούμενων 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 55
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κοινωνικά συστήματα στα κράτη μέλη 
βασίζονται σε βαθιά ριζωμένες πολιτικές 
επιλογές και κοινωνικές παραδόσεις, οι 
οποίες έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο 
του χρόνου και, επομένως, πρέπει να 
γίνονται σεβαστές·

Or. en

Τροπολογία 56
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ΟΟΣΑ εκτιμά ότι, ακόμα και στις χώρες 
που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις, 
θα χρειαστούν 2 έως 3 γενιές για όσους 
γεννιούνται σε οικογένειες χαμηλού 
εισοδήματος προκειμένου να 
προσεγγίσουν το μέσο εισόδημα στην 
κοινωνία τους·

Or. en

Τροπολογία 57
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για τη συνοχή εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·
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Τροπολογία 58
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την 
ευάλωτη θέση των χαμηλόμισθων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα 
κράτη μέλη η διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα είναι περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν εισοδηματικές 
διαφορές εντός της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή 
φορολογία των χαμηλόμισθων αυξάνει τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη η διαγενεακή 
κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 59
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα κάτι το οποίο επιτείνει τις 
ανισότητες και την ευάλωτη θέση των 
χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στα περισσότερα κράτη μέλη η διαγενεακή 
κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·
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Τροπολογία 60
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
πολλά κράτη μέλη επικρατεί μισθολογική 
στασιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την ευάλωτη 
θέση των χαμηλόμισθων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η 
διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 61
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λιτότητα στους μισθούς και ο 
ανταγωνισμός ως προς τον φόρο και το 
κόστος εργασίας λειτουργούν 
επιβαρυντικά για την ενιαία αγορά και 
επιτείνουν τις ανισότητες και την 
ευάλωτη θέση των χαμηλόμισθων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εισοδηματικές ανισότητες παραμένουν σε 
υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό 
των χαμηλόμισθων σε πολλά κράτη 
μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη η διαγενεακή 
κοινωνική κινητικότητα είναι 
περιορισμένη·
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κράτη μέλη η διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα είναι περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 168 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι, κατά τον καθορισμό και 
την εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται 
υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας 
του ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων ορίζει ότι οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία και ότι όλοι 
έχουν δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή, προληπτική και 
θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη 
καλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 63
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας και η 
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πρόσβαση σε αυτές διαφέρουν σημαντικά 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
δεσμεύσεις των κρατών μελών για την 
επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης, το 
ένα έκτο των νοικοκυριών της ΕΕ δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες τους για 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των 
νοικοκυριών της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς επαγγελματικές υπηρεσίες 
κατ’ οίκον περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 64
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να επικρατούν σημαντικές 
ανισότητες στον τομέα της υγείας σε όλη 
την Ευρώπη, οι οποίες προκαλούν ιδίως 
ανισότητες όσον αφορά το προσδόκιμο 
ζωής ανάλογα με την 
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον 
ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1α, 
τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
μπορεί να αναμένεται να ζουν έξι χρόνια 
λιγότερο (ακόμα και 8 χρόνια λιγότερο 
στην περίπτωση ανδρών ηλικίας 30 ετών 
κατά μέσο όρο σε όλη την ΕΕ) από τα 
άτομα που διαθέτουν υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κοινωνικό περιβάλλον του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών 
απασχόλησης και εργασίας, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα που επιφέρει 
ανισότητες στον τομέα της υγείας και τα 
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι 
πιθανότερο να αναφέρουν ότι δεν έχουν 
καλύψει τις ανάγκες τους σε θέματα 
υγείας σε σύγκριση με τα νοικοκυριά 
υψηλού εισοδήματος·
_________________
1α Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2018, 
Κύκλος για την κατάσταση της υγείας 
στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 66
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 
Ιουνίου 2019, η Επιτροπή εξέδωσε 
συστάσεις προς 16 κράτη μέλη σχετικά με 
την επένδυση, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, την αύξηση της 
προσβασιμότητας και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των εθνικών 
συστημάτων υγείας τους1α· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι συστάσεις αυτές εγκρίθηκαν 
από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 20192α 
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για την ανάληψη δράσεων το 2019 και το 
2020·
_________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο: Η Επιτροπή διατυπώνει 
συστάσεις για την υγεία», 5/6/2019, 
[URL: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/news
letter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=327≠wsl
etter_issue_id=15551&pdf=true&fullDate
=Mon%2006%20May%202019⟨=default]. 
2α 2019 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Συστάσεις 
ανά χώρα /Συστάσεις του Συμβουλίου 
(URL:https://ec.europa.eu/info/publicatio
ns/2019-european-semester-country-
specific-recommendations-council_fr).

Or. en

Τροπολογία 67
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος 
στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας είναι η προστασία της υγείας 
και της ευημερίας των πολιτών από 
κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται 
με το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 68
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότεροι από ένας στους πέντε 
Ευρωπαίους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότεροι από ένας στους πέντε 
Ευρωπαίους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για τη μείωση του 
αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια 
παραμένει ανέφικτος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα παιδιά συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού και το μέσο 
ποσοστό των παιδιών αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού το 2018 ανήλθε στο 24,3 %, 
ενώ σε πολλά κράτη μέλη καταγράφηκε 
ανησυχητικό ποσοστό άνω του 30 %· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των 
εργαζομένων και ο κίνδυνος το 
οικογενειακό εισόδημα ενός εργαζομένου 
να είναι χαμηλότερο του κατώτατου 
ορίου διαβίωσης παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 69
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότεροι από ένας στους πέντε 
Ευρωπαίους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους 
έξι Ευρωπαίους αντιμετωπίζει κίνδυνο 
σχετικής φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο κίνδυνος της σχετικής 
φτώχειας μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι οι άνεργοι αποτελούν μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη ομάδα·

Or. en

Τροπολογία 70
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότεροι από ένας στους πέντε 
Ευρωπαίους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περισσότεροι από ένας στους πέντε 
Ευρωπαίους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και το 6 % του πληθυσμού 
ζει σε συνθήκες σοβαρής υλικής 
στέρησης·

Or. en

Τροπολογία 71
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
στους δέκα Ευρωπαίους είναι υπερβολικά 
επιβαρυμένος με έξοδα στέγασης, ιδίως 
τα νοικοκυριά με το χαμηλότερο 
εισόδημα και τα άτομα που ζουν στις 
πόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
μπορεί να έχει περαιτέρω επιπτώσεις στο 
κόστος στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το φαινόμενο των αστέγων αυξήθηκε 
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την τελευταία δεκαετία στα περισσότερα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 72
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί 
σοβαρό και διογκούμενο πρόβλημα το 
οποίο οδηγεί έναν συνεχώς αυξανόμενο 
αριθμό ατόμων σε ανασφάλεια όσον 
αφορά τη στέγαση και σε αστεγία, καθώς 
700 000 άτομα κοιμούνται χωρίς 
κατάλυμα ή σε καταλύματα παρεχόμενα 
σε περίπτωση ανάγκης κάθε βράδυ στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 73
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 
9,5 % των εργαζομένων σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ ζούσαν το 2018 σε 
νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τον 
κίνδυνο της φτώχειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 
8,8 % το 2012·

Or. en
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Τροπολογία 74
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρουσία περισσότερων γυναικών σε 
θέσεις λήψης αποφάσεων θα βελτίωνε 
την ισότητα των φύλων και ότι τα 
δεσμευτικά ποσοστά αποτελούν το 
καλύτερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, όπως δείχνουν τα στοιχεία 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE)1α·
_________________
1α Το ποσοστό των γυναικών σε εταιρικά 
διοικητικά συμβούλια είναι 35,3 % στα 
κράτη μέλη όπου εφαρμόζονται 
δεσμευτικά ποσοστά, 27 % στα κράτη 
μέλη όπου εφαρμόζονται ήπια μέτρα και 
15,4 % στα κράτη μέλη όπου δεν έχουν 
ληφθεί μέτρα. Πηγή: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality.

Or. en

Τροπολογία 75
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
βελτιωθεί η ευημερία των πιο φτωχών 
περιφερειών από το 2010·
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Or. en

Τροπολογία 76
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, 
το 13,3 % του πληθυσμού των 28 κρατών 
μελών της ΕΕ ζούσε σε οικήματα 
ακατάλληλα για κατοίκηση και το 10,4 % 
δαπανούσε τουλάχιστον το 40 % του 
οικογενειακού του εισοδήματος για 
στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά αυτά ήταν σημαντικά 
υψηλότερα για τους ενοικιαστές από ό,τι 
για τους ιδιοκτήτες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και 
οικονομικά προσιτή στέγαση είναι 
δύσκολη για τα άτομα όλων των ηλικιών, 
ένα πρόβλημα που έχει καταστεί 
ιδιαίτερα εμφανές στις αστικές περιοχές, 
όπου ο τουρισμός και ο αστικός 
εξευγενισμός έχουν ωθήσει τους 
κατοίκους έξω από τις πόλεις·

Or. en

Τροπολογία 77
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που 
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συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για τα ευάλωτα άτομα και 
δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη·

συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για τα στερημένα άτομα και 
δυσχεραίνουν τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, 
μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού της 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες (υγεία, 
στέγαση, εκπαίδευση)·

Or. en

Τροπολογία 78
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που 
συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για τα ευάλωτα άτομα και 
δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή 
δημόσια οικονομικά είναι κύριας 
σημασίας για την ενίσχυση της συνεχούς 
ανάπτυξης, της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και της μακροχρόνιας 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 79
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να φορολογήσουν τον ιδιωτικό τομέα που 
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περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που 
συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για τα ευάλωτα άτομα και 
δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη·

συμβάλλει στην ανάπτυξη ή να 
περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογία και 
οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες 
έχουν συνέπειες για την απασχόληση, την 
ευημερία των κυρίως ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και δυσχεραίνουν την 
κατανάλωση και την οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 80
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που 
συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για τα ευάλωτα άτομα και 
δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση κλήθηκαν επίσης 
να πραγματοποιήσουν τις σκληρότερες 
περικοπές σε δημόσιες δαπάνες που 
συμβάλλουν δυνητικά στην ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για τα στερημένα άτομα και 
δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 81
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
απαιτεί σημαντική οικονομική 
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διαφοροποίηση και μετασχηματισμό των 
επιχειρηματικών μοντέλων και των 
εθνικών πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ενέργειες αυτές θα δημιουργήσουν 
σημαντικές νέες ευκαιρίες, αλλά θα 
εγείρουν επίσης και σημαντικές 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις σε 
πολλές περιφέρειες και βιομηχανικούς 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 82
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για τη μείωση της κοινωνικής 
ανισότητας, αλλά μπορεί επίσης να 
επιτείνει τον ψηφιακό αποκλεισμό και να 
επιδεινώσει τις έντονες ανισότητες που 
υπάρχουν ήδη σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 83
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί έχουν καίρια σημασία 
για τον περιορισμό της φτώχειας στην 
εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων και τη 
δημιουργία ζήτησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί και η κοινωνική 
προστασία, όπως το ελάχιστο εισόδημα, 
έχουν καίρια σημασία για τον περιορισμό 
της φτώχειας στην εργασία, τη μείωση των 
ανισοτήτων και τη δημιουργία ζήτησης· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο 
των αστέγων αυξήθηκε την τελευταία 
δεκαετία στα περισσότερα κράτη μέλη, το 
36,7 % των φτωχών νοικοκυριών 
αντιμετωπίζουν υπερβολική επιβάρυνση 
λόγω του κόστους στέγασης και ένας 
στους επτά Ευρωπαίους ζει σε κατοικία 
που εμφανίζει διαρροή στην οροφή, 
υγρασία στους τοίχους, το δάπεδο ή τα 
θεμέλια ή σάπια πλαίσια παραθύρων ή 
πάτωμα·

Or. en

Τροπολογία 84
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί έχουν καίρια σημασία 
για τον περιορισμό της φτώχειας στην 
εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων και τη 
δημιουργία ζήτησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, η 
δημοκρατία στον χώρο εργασίας, η 
διαφάνεια στους μισθούς και το 
προβλέψιμο ωράριο εργασίας έχουν 
καίρια σημασία για τον περιορισμό της 
φτώχειας στην εργασία, τη μείωση των 
ανισοτήτων και τη δημιουργία ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 85
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί έχουν καίρια σημασία 
για τον περιορισμό της φτώχειας στην 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί και άλλα μέσα, όπως οι 
επιστρεπτέες πιστώσεις φόρου, έχουν 
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εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων και τη 
δημιουργία ζήτησης·

καίρια σημασία για τον περιορισμό της 
φτώχειας στην εργασία, τη μείωση των 
ανισοτήτων και τη δημιουργία ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 86
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαρκείς κατώτατοι μισθοί έχουν καίρια 
σημασία για τον περιορισμό της φτώχειας 
στην εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων 
και τη δημιουργία ζήτησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί, συμπεριλαμβανομένων των 
κατώτατων μισθών, έχουν καίρια 
σημασία για τον περιορισμό της φτώχειας 
στην εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων 
και την τόνωση της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 87
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί έχουν καίρια σημασία 
για τον περιορισμό της φτώχειας στην 
εργασία, τη μείωση των ανισοτήτων και 
τη δημιουργία ζήτησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
κατώτατοι μισθοί θα μπορούσαν σε 
ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζουν τη 
φτώχεια στην εργασία και να μειώνουν τις 
ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 88
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία 
είναι παράγοντας που ευνοεί την 
κοινωνική και οικονομική συμμετοχή 
στην καθημερινή ζωή και βασικός 
καθοριστικός παράγοντας της ευημερίας 
ενός ατόμου, την ευτυχίας του και της 
ικανοποίησής του όσον αφορά τη ζωή του 
και, παρόλο που οι άνθρωποι που ζουν 
στην ΕΕ ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο 
και έχουν καλύτερη υγεία, ένα μεγάλο 
μέρος των κοινωνιών μας υποφέρει από 
ανισότητες στον τομέα της υγείας, οι 
οποίες συνδέονται έντονα με τις 
ανισότητες στο εισόδημα και τον πλούτο, 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό που επηρεάζουν τις ευκαιρίες 
τους να συμμετέχουν πλήρως στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 89
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης είναι 
θεμελιώδης για την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται όχι 
μόνο με την υγεία και την ευημερία, αλλά 
και με την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία, την εξασφάλιση ποιοτικής 
εκπαίδευσης για τα παιδιά, την επίτευξη 
ισότητας των φύλων και χειραφέτησης 
των γυναικών, την παροχή αξιοπρεπούς 
εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης και 
τη μείωση των ανισοτήτων·
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Or. en

Τροπολογία 90
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 80 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν κάποιας 
μορφής αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εφαρμογή μέτρων προσβασιμότητας 
εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες 
ήταν 50,6 % το 2017 έναντι συνολικού 
ποσοστού απασχόλησης της τάξης του 
74,8 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με αναπηρίες είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 91
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η 
ψηφιοποίηση και η μεταβατική περίοδος 
όσον αφορά το περιβάλλον, 
υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη 
ύπαρξης μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ 
για τους εργαζομένους και τις 
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επιχειρήσεις, προκειμένου να μην μείνει 
κανείς πίσω· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εν λόγω παγκόσμιες προκλήσεις 
επηρεάζουν τις περιφέρειες και τα εδάφη 
με διάφορους τρόπους·

Or. en

Τροπολογία 92
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
φαινόμενο των αστέγων αυξήθηκε την 
τελευταία δεκαετία στα περισσότερα 
κράτη μέλη και τα φτωχά νοικοκυριά 
επιβαρύνονται υπερβολικά όλο και 
περισσότερο εξαιτίας των αυξανόμενων 
εξόδων στέγασης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η στέγαση και η βοήθεια προς τους 
άστεγους αποτελούν μία από τις 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 93
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή πρέπει να εδραιώσει την 
εμπιστοσύνη με τους παράγοντες της 
οικονομίας, να στηρίξει την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων και, ιδίως, να επικεντρωθεί 
στην υποστήριξη της ανάπτυξης των 
ΜΜΕ, με στόχο την προώθηση της 
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οικονομικής ανάπτυξης και τη στήριξη 
της απασχόλησης στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επαρκής και οικονομικά προσιτή στέγαση 
εξακολουθεί να αποτελεί διογκούμενο 
πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη και ότι 
ένας στους δέκα Ευρωπαίους το 2017 
δαπάνησε τουλάχιστον το 40 % του 
οικογενειακού του εισοδήματος για έξοδα 
στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 95
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
μέσο όρο, μόνο το ένα τρίτο περίπου των 
βραχυχρόνια ανέργων καλύπτονται από 
επιδόματα ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η επάρκεια των καθεστώτων 
ελάχιστου εισοδήματος διαφέρει 
σημαντικά·

Or. en
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Τροπολογία 96
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ζητήματα που δεν διαθέτουν σαφή 
διακρατική διάσταση με βάση την 
εργατική νομοθεσία αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 97
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία 
αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη που συμβάλλει σημαντικά στην 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων για υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 98
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού μοντέλου· επαναλαμβάνει 
ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική 
ένταξη θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα 
της χάραξης της οικονομικής πολιτικής 
της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

Or. en

Τροπολογία 99
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού μοντέλου· επαναλαμβάνει 
ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική 
ένταξη θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα 
της χάραξης της οικονομικής πολιτικής 
της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού μοντέλου· επαναλαμβάνει 
ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική 
ένταξη θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα 
της χάραξης της οικονομικής πολιτικής 
της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

1. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια στρατηγική παρόμοια με 
αυτή που εφαρμόζουμε σήμερα για την 
περίοδο μετά το 2020 και η μελλοντική 
στρατηγική θα πρέπει να είναι επίσης ένα 
περιεκτικό κείμενο, το οποίο καλύπτει 
τους στόχους οικονομικής πολιτικής, 
απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής 
με ολοκληρωμένο τρόπο, λαμβάνοντας 
υπόψη και παρουσιάζοντας συνέργειες, 
χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική για τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020 και 
υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
θεσπίστηκε για την επίτευξη και τη 
διατήρηση μακροοικονομικής 
σταθερότητας και δημοσιονομικής 
ισορροπίας, επομένως, η αντιμετώπιση 
των άλλων πολιτικών στο ίδιο επίπεδο με 
τη δημοσιονομική πειθαρχία θα 
υπονόμευε αυτόν τον στόχο· πιστεύει ότι 
οι κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι, όσο 
σημαντικοί και εάν είναι, δεν μπορούν να 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

Or. en

Τροπολογία 101
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
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μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία· καλεί την Επιτροπή να αλλάξει 
τον τίτλο της ετήσιας στρατηγικής για τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη σε «Ετήσια 
στρατηγική για τη διατηρήσιμη 
κοινωνική ανάπτυξη και την 
απασχόληση»·

Or. en

Τροπολογία 102
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

1. χαιρετίζει τη συμπερίληψη των 
ΣΒΑ και της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας ως βάσης του νέου ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού μοντέλου που περιγράφεται 
συνοπτικά στην ετήσια στρατηγική για τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020, η 
οποία επομένως επανεστιάζει το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· επαναλαμβάνει ότι 
η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική 
ένταξη θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα 
της χάραξης της οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η 
υιοθέτηση μιας ολιστικής και συνεπούς 
προσέγγισης με στόχο την επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης, πλήρους 
απόλαυσης κοινωνικών δικαιωμάτων για 
όλους τους πολίτες και της ταχείας 
μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία 
με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 103
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου η οποία εξασφαλίζει τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την 
καινοτομία και την 
παραγωγικότητα· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

Or. en

Τροπολογία 104
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
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μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της 
χάραξης της οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

μοντέλου· επαναλαμβάνει τη σημασία της 
βιωσιμότητας και της κοινωνικής 
ένταξης στη χάραξη της οικονομικής 
πολιτικής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 105
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού μοντέλου για 
διατηρήσιμη ευημερία· επαναλαμβάνει ότι 
η βιωσιμότητα, η κοινωνική ένταξη και η 
ευημερία των ανθρώπων θα πρέπει να 
τεθούν στον πυρήνα της χάραξης της 
οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί και 
οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται στο 
ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

Or. en

Τροπολογία 106
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού μοντέλου· επαναλαμβάνει 
ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη 
θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της 
χάραξης της οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

1. επισημαίνει ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) έχει 
πλέον μετονομαστεί σε ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
αναπτυξιακού μοντέλου· επαναλαμβάνει 
ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη 
θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της 
χάραξης της οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης, χωρίς να αποδυναμωθεί το 
τρέχον πλαίσιο, μέσω της συμπλήρωσης 
της τρέχουσας προσέγγισης του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με βάση τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με πειθαρχία 
όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον 
μέσω της θέσπισης νέων δεικτών για το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 107
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού μοντέλου· επαναλαμβάνει 
ότι η βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη 
θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της 
χάραξης της οικονομικής πολιτικής της 
Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
κοινωνικοί και οικολογικοί στόχοι 
αντιμετωπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία·

1. επαναλαμβάνει ότι η βιωσιμότητα 
και η κοινωνική ένταξη θα πρέπει να 
τεθούν στον πυρήνα της χάραξης της 
οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών, 
π.χ. μέσω της συμπερίληψης των ΣΒΑ ως 
βάσης του μοντέλου οικονομικής 
ανάπτυξης· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό δεν 
είναι συμβατό με τη συνθήκη για τη 
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 
διακυβέρνηση στην οικονομική και 
νομισματική ένωση, το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en
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Τροπολογία 108
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί 
και οικολογικοί στόχοι αντιμετωπίζονται 
στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία·

1. χαιρετίζει την ετήσια στρατηγική 
για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020 και την επανεστίαση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
συμπερίληψης των ΣΒΑ και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως 
βάσης του νέου ευρωπαϊκού αναπτυξιακού 
μοντέλου· επαναλαμβάνει ότι η 
βιωσιμότητα και η κοινωνική ένταξη θα 
πρέπει να τεθούν στον πυρήνα της χάραξης 
της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, 
ώστε να τονίζεται η σημασία των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων 
με έμφαση στις νέες πράσινες θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 109
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. προτρέπει να ξεκινήσει ένας 
πραγματικός αγώνας κατά των 
ανισοτήτων, της αβεβαιότητας και των 
χαμηλών μισθών που εμποδίζουν την 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
πρόοδο· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι αυτό 
δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης 
και της Συνθήκης της Λισαβόνας· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την κατάργηση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη σύγκληση 
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διακυβερνητικής διάσκεψης με στόχο τη 
θεσμοθέτηση της αναστρεψιμότητας των 
Συνθηκών, την κατάργηση της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της ΕΕ, του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της 
Διακυβερνητικής Συνθήκης για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 110
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. χαιρετίζει τη δέσμευση της νέας 
Επιτροπής να προτείνει τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
υποχρεωτικής μισθολογικής διαφάνειας, 
εντός των πρώτων 100 ημερών της 
θητείας της· καλεί την Επιτροπή να 
συμπληρώσει την πρωτοβουλία αυτή με 
εργαλεία που παρέχουν αντικειμενικά 
κριτήρια τα οποία επιτρέπουν την 
ουδέτερη από άποψη φύλου αξιολόγηση 
και τη σύγκριση της αξίας της εργασίας 
σε διάφορους τομείς, προκειμένου να 
επιτευχθεί ίση αμοιβή για ίση εργασία και 
εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών σε όλους τους τομείς και τα 
επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 111
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν 
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους στα 
εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης 
(ΕΠΜ) για την επίτευξη των στόχων της 
Βαρκελώνης και για την υλοποίηση 
ειδικών μέτρων για τις ομάδες γυναικών 
με πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, 
όπως οι νέες γυναίκες, οι ηλικιωμένες 
γυναίκες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες με 
αναπηρίες, οι ανύπαντρες μητέρες και οι 
γυναίκες Ρομά· τονίζει ότι η διαφορά στα 
ποσοστά απασχόλησης είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη για τις μητέρες και τις γυναίκες 
που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 112
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ο οικολογικός 
προσανατολισμός της οικονομίας και η 
επένδυση σε αποτελεσματικότερα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα 
ενισχύσουν την ικανότητα της Ευρώπης 
να βελτιώσει την ευημερία των πολιτών 
της· σημειώνει ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι βραχυπρόθεσμες 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι 
μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. χαιρετίζει την προθυμία της 
Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι όλες οι 
ενέργειες και οι πολιτικές της ΕΕ θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση 
των οφελών για την υγεία, την ποιότητα 
ζωής, την ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 114
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
απαιτείται ο συνδυασμός της οικονομικής 
ανάπτυξης και της δημοσιονομικής 
σταθερότητας με ένα υψηλό επίπεδο 
πρόνοιας και δημόσιας στήριξης για τη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 115
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
σεβασμού της αρχής της 
επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη διαφορετικότητα των 
κοινωνικών συστημάτων στα κράτη 
μέλη, εργαζόμενη παράλληλα προς την 
επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων 
μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 116
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τους ειδικούς στόχους και 
τους βασικούς δείκτες της ΕΕ σε σχέση 
με τους ΣΒΑ για τη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των αποφάσεων 
πολιτικής και να διασφαλίσει καλύτερη 
στόχευση της χρηματοδότησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τους ειδικούς στόχους και 
τους βασικούς δείκτες της ΕΕ σε σχέση με 
τους ΣΒΑ για τη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των αποφάσεων 
πολιτικής και να διασφαλίσει καλύτερη 

2. καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τους ειδικούς στόχους της ΕΕ 
σε σχέση με τους ΣΒΑ για τη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των αποφάσεων 
πολιτικής· υπενθυμίζει ότι, παρόλο που το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να σέβεται 
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στόχευση της χρηματοδότησης· τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 
OΗΕ και τον πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, αυτά τα μέσα δεν μπορούν 
από μόνα τους να εκπληρώσουν τον ρόλο 
της στρατηγικής, η οποία θα πρέπει 
επίσης να αποτυπώνει την 
πραγματικότητα και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, όπως την τεχνολογική 
ανάπτυξη και τις δημογραφικές 
μεταβολές, οι οποίες ασκούν επίσης 
μεγάλη πίεση στην αγορά εργασίας και 
στα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
που εφαρμόζουμε και πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που 
εγείρονται για ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες, καθώς και το θέμα της μείωσης 
των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 118
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
προσοχή στη διάσταση του φύλου σε όλα 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ιδίως σε σχέση με συστηματικά μέτρα για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στους τομείς 
απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, 
καταπολέμησης της φτώχειας, 
εκπαίδευσης και έρευνας και 
καινοτομίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλύουν τακτικά τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις με γνώμονα το φύλο·

Or. en
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Τροπολογία 119
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 120
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
ζητεί να δοθεί στη δικαιοσύνη και τα 
κοινωνικά δικαιώματα ίση σημασία στο 
νέο οικονομικό μοντέλο με αυτή που θα 
δοθεί στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
και τη μακροοικονομική σταθερότητα· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
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δικαιωμάτων· Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα κοινωνικό σχέδιο δράσης 
για τη μετατροπή του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε 
δεσμευτικούς κανόνες που ενισχύουν τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, 
σέβονται τα μοντέλα της αγοράς εργασίας 
και βελτιώνουν τα επίπεδα ζωής·

Or. en

Τροπολογία 121
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· οι αναφορές στις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να παραπέμπουν 
ρητώς στις διατάξεις του αναθεωρημένου 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στις 
οποίες αντιστοιχούν οι αρχές αυτές· για 
την προαγωγή της σύγκλισης σε μια 
ενιαία ερμηνεία των διατάξεων του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι αναφορές θα πρέπει να 
συνοδεύονται από σύσταση να 
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λαμβάνεται υπόψη η ερμηνεία τους από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 122
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

3. θεωρεί ότι η ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 
2020·δεν συνάδει με τον αρχικό στόχο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που είναι η 
επίτευξη και διατήρηση 
μακροοικονομικής σταθερότητας και 
δημοσιονομικής ισορροπίας· καλεί την 
Επιτροπή να βασιστεί στους 
υφιστάμενους δείκτες [όπως τον δείκτη 
επιδόσεων απασχόλησης (EPM), τον 
δείκτη επιδόσεων κοινωνικής προστασίας 
(ΔΕΚΠ), το πλαίσιο κοινής αξιολόγησης 
(JAF)] αντί να ενισχύσει τον πίνακα 
αποτελεσμάτων ενσωματώνοντας 
περαιτέρω δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 123
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, όπως τη χωρίς 
αποκλεισμούς πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την 
απασχόληση, τη στέγαση, και 
διατηρώντας τα κοινωνικά δικαιώματα 
και να εξασφαλίσει την ανάλυση των εν 
λόγω δεικτών σε μη συγκεντρωτική βάση, 
π.χ. για τα παιδιά, τους νέους, τους 
ηλικιωμένους, για κάθε φύλο ξεχωριστά, 
για τους μετανάστες και τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 124
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

3. λαμβάνει υπόψη την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 αρχών 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη δήλωση 
της Επιτροπής για ένα λιτό και 
εστιασμένο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en
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Τροπολογία 125
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες που 
αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 20 
αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

3. λαμβάνει υπόψη την ένταξη του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην ετήσια στρατηγική για 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη (ASGS) 2020· 
τονίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού 
πίνακα αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· τονίζει ότι η κοινωνική 
πολιτική και η κοινωνική προστασία 
ενδείκνυται και πρέπει να παραμείνουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών· απορρίπτει κάθε 
απόπειρα τυποποίησης των κοινωνικών 
πολιτικών και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας των κρατών 
μελών σε διάφορους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει, ωστόσο, ότι ο πληθυσμός 
αναφοράς στις κοινοτικές στατιστικές για 
το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης 
(EU-SILC)1α περιλαμβάνει τα ιδιωτικά 
νοικοκυριά και τα τρέχοντα μέλη τους, 
ενώ τα άτομα που ζουν σε συλλογικά 
νοικοκυριά και σε ιδρύματα εξαιρούνται 
γενικά από τον πληθυσμό στόχο· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό 
επιφέρει τον αποκλεισμό των αστέγων 



AM\1197169EL.docx 69/112 PE646.889v01-00

EL

από τα επίσημα δεδομένα και καθιστά 
πολύ δύσκολη την παρακολούθηση της 
κατάστασής τους· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για τα άπορα και 
αποκλεισμένα άτομα·
_________________
1α Eurostat, Επεξήγηση στατιστικών, 
Κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα 
και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) 
[URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:EU_statisti
cs_on_income_and_living_conditions_(E
U-SILC)].

Or. en

Τροπολογία 127
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη μιας περαιτέρω διάστασης του 
φύλου και δεικτών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει τον δείκτη 
ισότητας των φύλων ως ένα από τα 
εργαλεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για 
την παρακολούθηση της προόδου προς 
την επίτευξη των στόχων απασχόλησης 
και των κοινωνικών στόχων και να 
αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών στα δύο 
φύλα·

Or. en
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Τροπολογία 128
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει έντονα τη λύπη του για 
την απουσία αναφοράς στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
καθώς και στους πρωταρχικούς στόχους 
της, και για την έλλειψη σαφήνειας όσον 
αφορά τη στρατηγική που θα τη διαδεχτεί 
για την περίοδο 2020-2030·

Or. en

Τροπολογία 129
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις 
κοινωνικές πτυχές των συστάσεων ανά 
χώρα, έχοντας υπόψη τόσο τον σεβασμό 
της επικουρικότητας όσο και τις εθνικές 
αρμοδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 130
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πάρα πολλές συστάσεις ανά 
χώρα (ΣΑΧ) δεν έχουν υλοποιηθεί και 
καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν 
αυτές τις ΣΑΧ, ιδίως όσες αφορούν την 
απασχόληση και κοινωνικά ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 131
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στη διάσταση του 
φύλου κατά τη διατύπωση των 
συστάσεων ανά χώρα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν επίμονες ανισότητες 
μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 132
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να προσδώσει 
εδαφική διάσταση στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης όσο 
και σε επιχειρησιακό επίπεδο· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών, 
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πρέπει να συμμετέχουν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές στην κατάρτιση και τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτές τις 
πολιτικές, μέσω μιας διαδικασίας μικτού 
σχεδιασμού εκ των άνω προς τα κάτω και 
αντιστρόφως·

Or. en

Τροπολογία 133
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της απασχολησιμότητας νεαρών και 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και 
της βελτιωμένης πρόσβασης σε ευκαιρίες 
εργασίας· ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί κυρίως στους τομείς της πράσινης 
οικονομίας και των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας, που είναι σε θέση 
να δημιουργήσουν νέες σταθερές θέσεις 
απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, και 
να επεκτείνουν τις ευκαιρίες δια βίου 
μάθησης που παρέχονται επί του 
παρόντος από φορείς της δημόσιας 
διοίκησης· αυτές οι προσπάθειες θα 
πρέπει να συνδυαστούν με την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων, η οποία χρειάζεται την οικονομική 
συνδρομή και στήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη 
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επταετή περίοδο χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 134
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας 
μέσω της διάθεσης των υπαρχόντων 
κεφαλαίων για αυτό το πρόβλημα σε 
περιοχές με μακροχρόνια ανεργία άνω του 
μέσου όρου·και της περαιτέρω ανάλυσης 
της αποτελεσματικότητας των 
υφιστάμενων χρηματοοικονομικών 
μέσων, όπως είναι η πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων, πριν να 
αναπτυχθούν, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι ίδιες δυσκολίες·

Or. en

Τροπολογία 135
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
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στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου· 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
επαρκώς σε αποτελεσματικές ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως μέτρων για 
την ενίσχυση της βοήθειας που παρέχεται 
σε ανέργους προκειμένου να προληφθεί η 
μακροχρόνια ανεργία και προσπαθειών 
για την αύξηση του αριθμού και της 
ποιότητας των ευκαιριών συνεχούς 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 136
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, το οποίο θα παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και 
έργα σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία 
άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει 
ότι οι πολιτικές απασχόλησης και 
κοινωνικής πρόνοιας δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται μόνο από άποψη κόστους, 
αλλά θα πρέπει να θέτουν στο επίκεντρο 
το συμφέρον των πολιτών· θα πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς 
εργασίας και τα μακροπρόθεσμα οφέλη, 
ώστε να διατηρηθούν οι επενδύσεις στην 
κοινωνία και τους πολίτες και να 
διασφαλιστεί το μέλλον και η 
σταθερότητα των κρατών μελών και της 
ΕΕ συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 137
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Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη με 
σημαντικές περιφερειακές ανισότητες· 
τονίζει, επομένως, την ανάγκη για 
επιμέρους προσαρμοσμένα μέτρα με 
στόχο την ένταξη των ανέργων στην 
αγορά εργασίας και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· ζητεί ένα νέο 
χρηματοδοτικό μέσο για την αντιμετώπιση 
της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο θα 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα 
και έργα σε περιοχές με μακροχρόνια 
ανεργία άνω του μέσου όρου·

Or. en

Τροπολογία 138
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, το οποίο θα παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και 
έργα σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία 
άνω του μέσου όρου·

4. σημειώνει ότι τα ποσοστά ανεργίας 
και μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν 
πάντα υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 139
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, το οποίο θα παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και 
έργα σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία 
άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 140
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου, 
ιδίως περιοχές που εμφανίζουν 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
ερημωμένες ή αραιοκατοικημένες 
περιοχές, καθώς και αγροτικές περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 141
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από 
την Επιτροπή να αυξήσει επαρκώς τους 
πόρους και από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν πλήρως όλα τα μέσα 
της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο θα 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα 
και έργα σε περιοχές με μακροχρόνια 
ανεργία άνω του μέσου όρου·

Or. en

Τροπολογία 142
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί την 
αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και την 
αξιοποίηση του δυναμικού του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης που δημιουργήθηκε 
πρόσφατα για την αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο θα 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα 
και έργα σε περιοχές με μακροχρόνια 
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ανεργία άνω του μέσου όρου·

Or. en

Τροπολογία 143
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου 
όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί την 
ενίσχυση των υφιστάμενων ταμείων, 
όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ για την αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας και ένα ισχυρό 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για περιοχές 
που βιώνουν τις συνέπειες της 
ενεργειακής μετάβασης και της μάχης 
κατά της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 144
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας, ανεργίας 
των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας 
παραμένουν πάντα υψηλά σε ορισμένα 
κράτη μέλη· ζητεί δυναμικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και 
της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και 
των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
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κατάρτισης (ΕΑΕΚ), τα οποία θα 
παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη για 
μέτρα και έργα σε περιοχές με ανεργία των 
νέων και μακροχρόνια ανεργία άνω του 
μέσου όρου·

Or. en

Τροπολογία 145
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, 
το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη για μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένες περιοχές· ζητεί την 
ουσιαστική αύξηση της χρηματοδοτικής 
στήριξης μέσω της ΕΤΕπ, του ΕΤΠΑ και 
του ΕΚΤ+ για μέτρα και έργα για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας 
σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία άνω 
του μέσου όρου, με σκοπό την 
αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων·

Or. en

Τροπολογία 146
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, το οποίο θα παρέχει 

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη 
μακροχρόνια ανεργία παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη και 
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χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και 
έργα σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία 
άνω του μέσου όρου·

επαγγελματική κατάρτιση στους 
μακροχρόνια ανέργους·

Or. en

Τροπολογία 147
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί ένα 
νέο χρηματοδοτικό μέσο για την 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, το οποίο θα παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα και έργα 
σε περιοχές με μακροχρόνια ανεργία άνω 
του μέσου όρου·

4. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας και 
μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πάντα 
υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη 
μακροχρόνια ανεργία βελτιώνοντας κάθε 
διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη για 
μέτρα και έργα σε περιοχές με 
μακροχρόνια ανεργία άνω του μέσου όρου·

Or. en

Τροπολογία 148
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης το οποίο θα 
εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω 
κατά τη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία· πιστεύει σθεναρά ότι 
οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής 
και η μετάβαση προς μια πιο πράσινη 
οικονομία απαιτούν την αποφασιστική 
στήριξη των εργαζομένων και των 
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επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν αυτούς τους κρίσιμους 
μετασχηματισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις περιοχές που επηρεάζονται 
περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, μέσω της 
βελτίωσης της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 
βιώσιμους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 149
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει με ιδιαίτερο 
προβληματισμό το υψηλό επίπεδο 
ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη 
μέλη και την αδυναμία των συμβάσεων 
απασχόλησης νεαρών εργαζομένων· καλεί 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
θέσουν ως προτεραιότητα την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και 
να αξιοποιήσουν πλήρως τα 
χρηματοοικονομικά μέσα, όπως τις 
εγγυήσεις για τη νεολαία, το πρόγραμμα 
Erasmus + και προσαρμοσμένα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
και για την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 150
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. δηλώνει ότι, σε αρκετά κράτη 
μέλη, αποτελεί εθνική έκτακτη ανάγκη η 
γενική αύξηση του επιπέδου των μισθών 
και όχι μόνο η θέσπιση κατώτατων 
μισθών· προτρέπει, επομένως, την 
Επιτροπή να μην παρέμβει σε αυτό το 
ζήτημα, π.χ. να μην εκβιάσει τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν 
άμεσα και αποτελεσματικά την εν λόγω 
έκτακτη ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 151
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί να θεσπιστεί ένας πυλώνας 
για τη διάσταση του φύλου και ένας 
πρωταρχικός στόχος ισότητας των φύλων 
στη στρατηγική που θα διαδεχτεί τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και να 
καθοριστούν ειδικοί στόχοι και δείκτες 
για τα φύλα στις προκλήσεις ανά χώρα 
που έχουν προσδιοριστεί στον κοινωνικό 
πίνακα αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 152
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μειώσουν την κανονιστική 
επιβάρυνση για τις ΜΜΕ και τις 
επιχειρήσεις, προκειμένου να δοθεί 
ώθηση στην ευημερία και την οικονομική 
ανάπτυξη στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 153
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
την κινητικότητα υπηρεσιών και 
προσώπων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων των αναντιστοιχιών στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 154
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει την ανάγκη για ένα 
επενδυτικό κλίμα φιλικό προς την 
ανάπτυξη και για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που προάγουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 155
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Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να 
προάγεται η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων και 
τις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών· τονίζει ότι κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να σχεδιάσει τη 
δημοσιονομική πολιτική του, δίνοντας 
προτεραιότητα σε επενδύσεις που 
απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και 
είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον, 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και δημιουργούν 
ευκαιρίες απασχόλησης με υψηλό 
εισόδημα που μπορεί να υποστηρίξει τον 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής·

Or. en

Τροπολογία 156
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
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ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

ανισότητες, μεταξύ άλλων μέσω της 
προώθησης επαρκών κατώτατων 
μισθών, συλλογικών διαπραγματεύσεων 
που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος του 
εργατικού δυναμικού, ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση, ισότητας των φύλων και 
καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές 
υπηρεσίες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 157
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να 
προάγεται η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
εισοδηματικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 158
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να 
προάγεται η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 159
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση 
με τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να 
προάγεται η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα που 
εμποδίζει την κινητικότητα των 
εργαζομένων και την υλοποίηση μιας 
λειτουργικής ενιαίας αγοράς· τονίζει την 
ανάγκη να βελτιωθούν οι ευκαιρίες 
κινητικότητας για την κάλυψη των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 160
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες και να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 161
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες, να 
καταπολεμώνται οι διακρίσεις και να 
προάγεται η δικαιοσύνη·

Or. en
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Τροπολογία 162
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
εισοδηματικές ανισότητες· τονίζει ότι τα 
συστήματα φόρων και παροχών πρέπει να 
είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες, να προάγεται η 
δικαιοσύνη και να δημιουργούνται θέσεις 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 163
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις εισοδηματικές 
ανισότητες· τονίζει ότι τα συστήματα 
φόρων και παροχών πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

5. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη διαγενεακή κοινωνική 
κινητικότητα και την αύξηση της 
εισοδηματικής ανισότητας σε σύγκριση με 
τα επίπεδα πριν από την κρίση· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
εισοδηματικές ανισότητες· τονίζει ότι τα 
συστήματα φόρων και παροχών πρέπει να 
είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να 
μειώνονται οι ανισότητες και να προάγεται 
η δικαιοσύνη·

Or. en
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Τροπολογία 164
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει και χαιρετίζει την 
έκκληση που συμπεριλαμβάνεται στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Οικονομίες 
ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: Η μελλοντική 
πορεία» να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στην ισότητα των φύλων στα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, μεταξύ άλλων μέσω της 
επεξεργασίας των υφιστάμενων δεικτών 
για την ισότητα των φύλων, της 
ανάπτυξης νέων και της συνέχισης της 
ανάπτυξης της συλλογής ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε φύλο, στατιστικών 
μεθόδων και ανάλυσης για την 
παρακολούθηση της προόδου σε θέματα 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 165
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. συμφωνεί ότι τα εθνικά 
συστήματα φορολόγησης και παροχών θα 
πρέπει να βελτιστοποιηθούν, ώστε να 
ενισχυθούν τα κίνητρα για τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας, να αυξηθεί η 
νομιμότητα και η διαφάνεια και να 
διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα 
και η επάρκεια των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας στη μεταβαλλόμενη 
αγορά εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 166
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την έλλειψη αναφορών στις 
διακρίσεις και τον ρατσισμό και στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μιας 
αξιοπρεπούς ζωής για όλες τις ομάδες, 
μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης 
των πολλαπλών διακρίσεων με μια 
διατομεακή προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 167
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η 
ανοδική σύγκλιση για όλους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, μέσω της επένδυσης 
στη δια βίου μάθηση που μπορεί να 
εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες, ότι μπορεί να 
επιτευχθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους, 
ενώ διασφαλίζονται παράλληλα τα 
εργασιακά δικαιώματά τους· καλεί την 
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διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και να λάβουν 
υπόψη τα οφέλη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 168
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς, 
καθώς επιτρέπει να ληφθούν οι απόψεις 
των κοινωνικών εταίρων και να 
διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε 
περαιτέρω δράσεις της ΕΕ επί του 
θέματος έχουν σημασία και 
αναπτύσσονται με πλήρη σεβασμό προς 
τις εθνικές αρμοδιότητες, την αυτονομία 
των κοινωνικών εταίρων και την 
ελευθερία της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για μια πιο 
κοινωνική σύγκλιση με βάση τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και το κοινωνικό 
ντάμπινγκ και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
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τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 169
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
θεωρεί ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
μισθοί διατηρούνται σε τεχνητά χαμηλά 
επίπεδα, με αρνητικές συνέπειες για την 
οικονομία της Ένωσης και την ενιαία 
αγορά· ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα 
αμοιβών μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 
νόμου, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις 
και χωρίς να υπονομεύεται η αυτονομία 
των εθνικών κοινωνικών εταίρων και τα 
λειτουργικά μοντέλα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
επιτευχθεί πραγματική αύξηση των 
μισθών, να αποφευχθεί η καθοδική πορεία 
που προκαλεί ο αρρωστημένος 
ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και 
να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο, τα 
δικαιώματα και την κάλυψη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en
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Τροπολογία 170
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή εθνικού 
νόμου, σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις· τονίζει ότι εναπόκειται σε 
κάθε κράτος μέλος να ορίσει το επίπεδο 
ελάχιστου εισοδήματος και ότι αυτό θα 
πρέπει να είναι ανάλογο με την ειδική 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 
κάθε κράτους μέλους· τονίζει ότι το 
άρθρο 153 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ 
εξαιρεί ρητώς τις αμοιβές από την 
αρμοδιότητα ανάληψης δράσης της 
ΕΕ· ζητεί συντονισμένη προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί 
πραγματική αύξηση των μισθών, να 
αποφευχθεί η καθοδική πορεία που 
προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός 
για το κόστος εργασίας και να αυξηθεί η 
ανοδική σύγκλιση για όλους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· 
τονίζει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία της 
ΕΕ σχετικά με τον κατώτατο μισθό δεν 
πρέπει να υπονομεύει την αυτονομία των 
εθνικών κοινωνικών εταίρων και τα 
λειτουργικά μοντέλα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
επιτευχθεί πραγματική αύξηση των 
μισθών, να αποφευχθεί η καθοδική πορεία 
που προκαλεί ο αρρωστημένος 
ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και 
να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο, τα 
δικαιώματα και την κάλυψη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 172
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 

6. σημειώνει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· 
τονίζει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία της 
ΕΕ σχετικά με τον κατώτατο μισθό δεν 
πρέπει να υπονομεύει την αυτονομία των 
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καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

εθνικών κοινωνικών εταίρων και τα 
λειτουργικά μοντέλα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
επιτευχθεί πραγματική αύξηση των 
μισθών, να αποφευχθεί η καθοδική πορεία 
που προκαλεί ο αρρωστημένος 
ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και 
να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα, τα 
δικαιώματα και την κάλυψη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 173
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
πάνω από το όριο ένδειας, τα οποία 
επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση, 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις, 
καθώς και την ενίσχυση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας· 
ζητεί συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο 
ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 



PE646.889v01-00 96/112 AM\1197169EL.docx

EL

το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 174
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· 
ζητεί συντονισμένη προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί 
πραγματική αύξηση των μισθών, να 
αποφευχθεί η καθοδική πορεία που 
προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός 
για το κόστος εργασίας και να αυξηθεί η 
ανοδική σύγκλιση για όλους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο 
και τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ 
άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει και να 
ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο, ως 
βέλτιστο εργαλείο για μια λειτουργική και 
ευέλικτη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με 
βάση την αρχή της επικουρικότητας. 
Επ’ αυτού, να εξετάσει ένα πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς που σέβεται 
τους εθνικούς νόμους, τα εθνικά έθιμα 
και τις εθνικές παραδόσεις με τη μορφή 
σύστασης του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 175
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν μισθό που τους επιτρέπει να 
ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους· 
υπενθυμίζει σχετικά ότι οποιαδήποτε 
απόφαση για τον καθορισμό κατώτατων 
μισθών αποτελεί δικαίωμα ενός κράτους 
μέλους· ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα 
αμοιβών μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 
νόμου, σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
επιτευχθεί πραγματική αύξηση των 
μισθών, να αποφευχθεί η καθοδική πορεία 
που προκαλεί ο αρρωστημένος 
ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και 
να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 176
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· 
ζητεί συντονισμένη προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί 
πραγματική αύξηση των μισθών, να 
αποφευχθεί η καθοδική πορεία που 
προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός 

6. λαμβάνει υπόψη τη διαβούλευση 
της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την αρχή 
της επικουρικότητας που κατοχυρώνεται 
στις συνθήκες όταν προτείνει πολιτικές 
για την αγορά εργασίας και κοινωνικές 
πολιτικές· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την κάλυψη 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε 
τομεακό επίπεδο και τη συμμετοχή των 
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για το κόστος εργασίας και να αυξηθεί η 
ανοδική σύγκλιση για όλους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 177
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο 
και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους 
κατώτατους μισθούς· ζητεί επαρκή 
ελάχιστα επίπεδα αμοιβών μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, με τον 
δέοντα σεβασμό προς όλες τις 
διαφορετικές εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και 
να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη χάραξη πολιτικής, 
μεταξύ άλλων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 178
Romana Tomc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί επαρκή ελάχιστα επίπεδα αμοιβών 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή νόμου, 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών, να αποφευχθεί η 
καθοδική πορεία που προκαλεί ο 
αρρωστημένος ανταγωνισμός για το 
κόστος εργασίας και να αυξηθεί η ανοδική 
σύγκλιση για όλους· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς· 
ζητεί ένα πλαίσιο για τις ελάχιστες 
αμοιβές μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 
νόμου, σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις· ζητεί συντονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
επιτευχθεί πραγματική αύξηση των 
μισθών, να αποφευχθεί η καθοδική πορεία 
που προκαλεί ο αρρωστημένος 
ανταγωνισμός για το κόστος εργασίας και 
να αυξηθεί η ανοδική σύγκλιση για όλους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε τομεακό επίπεδο και 
τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
στη χάραξη πολιτικής, μεταξύ άλλων για 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να 
εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα, τη 
διαθεσιμότητα, τον οικονομικά προσιτό 
χαρακτήρα, την ποιότητα και τη καλή 
σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς και να επανεστιάσουν 
τα συστήματα υγείας προς την 
προληπτική ιατρική φροντίδα μέσω της 
υλοποίησης των συστάσεων ανά χώρα· 
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τονίζει τη σημασία των εκστρατειών 
πρόληψης και προαγωγής της υγείας, 
ιδίως όσον αφορά τους νέους από 
μειονεκτούντες πληθυσμούς, και της 
περαιτέρω προώθησης και συνεκτίμησης 
των παραγόντων υγείας στις πολιτικές 
απασχόλησης και τις κοινωνικές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 180
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι ο εύρυθμος 
κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό 
εργαλείο για τη διαμόρφωση των 
συνθηκών εργασίας, με τη συμμετοχή 
διαφόρων παραγόντων σε διάφορα 
επίπεδα, και εξισορροπεί τα συμφέροντα 
των εργαζομένων και των εργοδοτών, 
καθώς και συμβάλλει τόσο στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα όσο και 
στην κοινωνική συνοχή· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη 
προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
εργασιακές σχέσεις και, όπου χρειάζεται, 
να ενισχυθούν οι ευκαιρίες για συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 181
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
διαρθρωμένου και συστηματικού 
διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών σε 
εθνικό επίπεδο με στόχο να υπάρξει 
μεγαλύτερος ενστερνισμός· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει 
προτάσεις από ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων και να ενισχύσει τη 
δημόσια προβολή των συστάσεων ανά 
χώρα, καθώς και των ανά χώρα 
εκθέσεων, μεταξύ άλλων διεξάγοντας 
περισσότερες συζητήσεις σε ανώτερο 
πολιτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 182
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι αμοιβές πλήρους 
απασχόλησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την αξιοπρεπή διαβίωση· τονίζει ότι κάθε 
εργαζόμενος στην Ένωση θα πρέπει να 
λαμβάνει ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης 
που καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες 
βασικής τροφής, στέγης και ρουχισμού, 
αλλά επαρκούν επίσης για την κάλυψη 
της υγειονομικής περίθαλψης, της 
εκπαίδευσης, των μεταφορών, της 
ψυχαγωγίας και για την αποταμίευση 
ενός ποσού για απρόβλεπτα συμβάντα, 
όπως ασθένειες και ατυχήματα·

Or. en
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Τροπολογία 183
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη μιας ακόμη πιο ευρείας 
διάστασης του φύλου και περαιτέρω 
δεικτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον δείκτη ισότητας των 
φύλων ως ένα από τα εργαλεία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την 
παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων απασχόλησης και 
των κοινωνικών στόχων και να 
αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών στα δύο 
φύλα·

Or. en

Τροπολογία 184
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία 
μια ισχυρή συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και η μεγαλύτερη στήριξη της 
ανάπτυξης των ικανοτήτων τους, ιδίως 
σε χώρες στις οποίες ο κοινωνικός 
διάλογος είναι ανεπαρκής· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις στα κράτη μέλη 
στα οποία αυτές είναι αδύναμες·

Or. en
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Τροπολογία 185
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επισημαίνει τη σημασία των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη 
βιώσιμη αύξηση των μισθών και την 
ευελιξία για τις εταιρείες· τονίζει ότι οι 
πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εφαρμόζουν τον κοινωνικό πυλώνα, δεν 
πρέπει να υπονομεύουν τις αγορές 
εργασίας που εξαρτώνται από τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ούτε να 
παραβιάζουν ζητήματα που υπάγονται σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις σε αυτές τις 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 186
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί τη δομημένη και μεγαλύτερη 
συμμετοχή των υπουργών κοινωνικής 
πολιτικής, υγείας και περιβάλλοντος στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε 
επίπεδο Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 187
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. χαιρετίζει την εκπόνηση ενός 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
σαφείς στόχους για τις 20 αρχές που 
πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 188
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας που θα 
βασίζεται στα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας 
πλαισίου για το ελάχιστο εισόδημα και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης 
χωρίς αποκλεισμούς, με βάση την 
ολοκληρωμένη ενεργό ένταξη, οι οποίες 
θα συνδυάζουν την υλοποίηση 
θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και θα 
διαμορφώνονται από κοινού με την 
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κοινωνία· ζητεί να ξεκινήσει επίσης μια 
νέα στρατηγική για την ένταξη των Ρομά 
με συγκεκριμένους στόχους, η οποία θα 
παρακολουθείται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και θα έχει στο επίκεντρό της 
την αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας·

Or. en

Τροπολογία 189
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και με την 
αναγνώριση των έως σήμερα 
επιτευγμάτων τους και να θεσπίσει 
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης που 
θα χρησιμοποιηθούν με επαρκώς 
ευέλικτο τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και με σεβασμό των 
υφιστάμενων εθνικών συστημάτων, και 
να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση, 
χωρίς περικοπές, ωστόσο, των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 190
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
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Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί έχει 
το δικαίωμα δωρεάν ποιοτικής 
υγειονομικής περίθαλψης, δωρεάν 
ποιοτικής παιδείας, δωρεάν ποιοτικής 
φροντίδας παιδιών, καθώς και 
αξιοπρεπούς στέγασης και επαρκούς 
διατροφής· επισημαίνει ότι τα υψηλά 
επίπεδα ανισότητας μειώνουν τη 
συνολική παραγωγή της οικονομίας και 
το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 191
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
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παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης· 
τονίζει τη σημασία της αύξησης της 
χρηματοδότησης για τους άπορους ως 
έναν φορέα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και 
έναν τρόπο συμβολής στην 
καταπολέμηση των χειρότερων μορφών 
φτώχειας στην Ένωση, όπως της 
στέρησης τροφής και της παιδικής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 192
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
προτείνει νομοθεσία με επαρκή 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ για την υλοποίηση 
μιας ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, 
καθώς κανένα παιδί δεν θα πρέπει να 
μείνει πίσω, καθώς και καλοσχεδιασμένες 
υπηρεσίες στήριξης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των 
παιδιών σε δωρεάν υγειονομική 
περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, αξιοπρεπή 
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στέγαση και επαρκή διατροφή·

Or. en

Τροπολογία 193
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· τονίζει ότι η παιδική 
φτώχεια έχει πολλές διαφορετικές αιτίες 
και ότι συναφή ζητήματα, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, η 
διατροφή και η στέγαση εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα και την ευθύνη των κρατών 
μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια 
κατά προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 194
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
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παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως μέσω 
της αύξησης της χρηματοδότησης των 
απόρων από το νέο ΕΚΤ+, και, επίσης, να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 195
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων από 
ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· 
εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά 
ποσοστά παιδικής φτώχειας και φτώχειας 
των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 196
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο σχετικής φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά 
με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 197
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και να 
θεσπίσει ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά με επαρκή χρηματοδότηση και 
καλοσχεδιασμένες υπηρεσίες στήριξης·

7. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό ατόμων που 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά 
παιδικής φτώχειας και φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας με ιδιαίτερη 
έμφαση στα παιδιά με επαρκή 
χρηματοδότηση και καλοσχεδιασμένες 
υπηρεσίες στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 198
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για το γεγονός ότι ο κατακόρυφος και 
οριζόντιος διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι επίμονες μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
γυναικών και των ανδρών παραμένουν 
υψηλές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την έλλειψη της 
συμμετοχής των γυναικών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδίως 
οικονομικών αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου· τονίζει ότι οι μειονεκτούσες 
ομάδες γυναικών αντιμετωπίζουν πιο 
σοβαρές τέτοιες και άλλες ανισότητες 
και, επομένως, ζητεί την ενσωμάτωση 
μιας διατομεακής προσέγγισης στις 
πολιτικές για την απασχόληση και στην 
κοινωνική προστασία για την υποστήριξη 
ευάλωτων ομάδων γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρίες. Για να επιτευχθεί η εν λόγω 
διατομεακή προσέγγιση, απαιτείται η 
συμπερίληψη αναλυτικών δεδομένων και 
πληροφοριών για τα δύο φύλα, όπως σε 
θέματα που αφορούν την εργασία σε 
πλατφόρμες, την αδήλωτη εργασία, τις 
ενεργές πολιτικές εργασίας, την 
κινητικότητα, τα επιμέρους σχέδια 
δράσης ή τις παροχές ανεργίας, μεταξύ 
άλλων·

Or. en

Τροπολογία 199
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν ως προτεραιότητα 
την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων και να χρησιμοποιήσουν πλήρως 
χρηματοδοτικά μέσα όπως οι Εγγυήσεις 
για τη Νεολαία, τα προγράμματα της ΕΕ 
όπως το Erasmus +, καθώς και 
προσαρμοσμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και 
την προώθηση της απασχολησιμότητας 
των νέων·

Or. en


