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Τροπολογία 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομές 
παιδικής μέριμνας ή να επεκτείνουν τις 
υπάρχουσες, π.χ. εξαιρώντας όλες τις 
δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με τη 
δημόσια παιδική μέριμνα από τον 
υπολογισμό του δημοσιονομικού 
ελλείμματος (συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία)·

Or. en

Τροπολογία 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν ειδικά μέτρα που 
θα διασφαλίζουν τον σεβασμό της 
κοινωνικής δικαιοσύνης στον ορισμό και 
την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
δίκαιη μετάβαση, με παροχή ειδικής 
προστασίας στα πιο ευάλωτα άτομα και 
στις πιο ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 202
Lina Gálvez Muñoz
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εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει περαιτέρω στη διαδικασία 
παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου τον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 203
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές 
προκλήσεις μέσω κοινών 
κατευθυντηρίων γραμμών βασισμένων 
στις αξίες της ισότητας των φύλων, της 
μη διάκρισης και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των γενεών, οι οποίες μπορούν να 
αποτυπωθούν σε εθνικό επίπεδο στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των διαφορών 
στην εθνική πολιτιστική και κοινωνική 
πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 204
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 205
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 207
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος, για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας, διασφαλίζοντας ότι τόσο οι 
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άμεσοι δικαιούχοι όσο και οι οικογένειές 
τους ζουν πάνω από το όριο της 
φτώχειας· δηλώνει ότι το ελάχιστο 
εισόδημα πρέπει να αποτελεί προσωρινό 
και μεταβατικό μέτρο με σκοπό να 
καταστήσει αξιοπρεπείς τις συνθήκες 
διαβίωσης όσων βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
στερημένη και ευάλωτη κατάσταση και, 
συνεπώς, απαιτεί συμπληρωματικά μέτρα 
ένταξης, μέσω δημόσιων πολιτικών 
απασχόλησης, στήριξης και προώθησης 
της εθνικής παραγωγικής ικανότητας, 
ώστε να ενισχυθεί η δημιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

8. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
και να εκπονήσει συγκριτική μελέτη των 
διαφόρων συστημάτων ελάχιστου 
εισοδήματος που υπάρχουν στην ΕΕ· 
ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση, να εξαγάγει συμπεράσματα και 
να επισημάνει τις βέλτιστες πρακτικές σε 
σχέση με το θέμα αυτό, για την παροχή 
ελάχιστης κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 211
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας, δηλαδή ένα δίχτυ ασφαλείας 
που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση 
για όλους τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 212
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
μέτρα στήριξης των κρατών μελών 
προκειμένου να καθιερώσουν έναν δίκαιο 
κατώτατο μισθό ο οποίος θα παρέχει 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο ανάλογα με 
τις οικονομικές συνθήκες κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 213
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τους φτωχούς 
εργαζομένους, ακολουθούμενη από 
συγκεκριμένες προτάσεις, η οποία θα έχει 
ως στόχο να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες 
αιτίες της φτώχειας των εργαζομένων 
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στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 214
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
οδηγία πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
αξιοπρεπούς ελάχιστου εισοδήματος για 
την παροχή ελάχιστης κοινωνικής 
προστασίας·

8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ένα πλαίσιο σχετικά με συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος για την παροχή 
ελάχιστης κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 215
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επικροτεί 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 



PE646.977v01-00 10/92 AM\1197733EL.docx

EL

επαγγέλματα·

Or. en

Τροπολογία 216
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
σχετικά με τα επίπεδα του φαινομένου 
των αστέγων και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση· ζητεί ενισχυμένη 
παρακολούθηση και συστάσεις για το 
θέμα αυτό στο πλαίσιο του Εξαμήνου· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν επείγοντα μέτρα για την επίτευξη 
προόδου στην προτεραιότητα 19 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 217
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
οικονομικά προσιτής στέγασης, των 
κακών συνθηκών στέγασης, του 
αποκλεισμού από τη στέγαση και του 
φαινομένου των αστέγων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
οικονομικά προσιτής στέγασης, των κακών 
συνθηκών στέγασης, του αποκλεισμού από 
τη στέγαση και του φαινομένου των 
αστέγων·

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την πρόληψη της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και για την εξάλειψη του 
φαινομένου των αστέγων· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο κοινωνικής και προσιτής 
στέγασης για τον αποτελεσματικό 
συντονισμό των πολιτικών και των 
μέτρων των κρατών μελών, σύμφωνα με 
τη σύσταση 19 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει την 
εφαρμογή υφιστάμενων επιτυχημένων 
μοντέλων, όπως το «Housing First», 
μέσω κατάλληλων ταμείων όπως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης· τονίζει εξάλλου ότι είναι 
αναγκαίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να συλλέξουν ακριβέστερα και πιο 
εναρμονισμένα δεδομένα για τον αριθμό 
των αστέγων στην Ευρώπη, καθώς αυτό 
αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε 
αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 219
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 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη μια ολοκληρωμένη απάντηση 
για την αντιμετώπιση της έλλειψης 
οικονομικά προσιτής στέγασης, των κακών 
συνθηκών στέγασης, της ενεργειακής 
φτώχειας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές για τους αστέγους, και καλεί 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τις 
στρατηγικές τους για τους αστέγους 
υιοθετώντας την αρχή του «Housing 
First», δίνοντας προτεραιότητα στην 
παροχή μόνιμης κατοικίας στους 
αστέγους και σταματώντας την 
ποινικοποίηση του φαινομένου των 
αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. προτρέπει για ολοκληρωμένη 
απάντηση για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης οικονομικά προσιτής στέγασης, 
των κακών συνθηκών στέγασης, του 
αποκλεισμού από τη στέγαση και του 
φαινομένου των αστέγων· καλεί την 
Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να υποστηρίξουν την επιλεξιμότητα για 
επενδύσεις σε δημόσιες κατοικίες στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής (για τη 
βελτίωση των υφιστάμενων δημόσιων 
κατοικιών και πιθανώς για την 
ανοικοδόμηση νέων κατοικιών), 
εξαιρώντας αυτόν τον τύπο επενδύσεων 
από τα κριτήρια του ελλείμματος και 
αναθεωρώντας τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με αυτό·



AM\1197733EL.docx 13/92 PE646.977v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 221
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
οικονομικά προσιτής στέγασης, των 
κακών συνθηκών στέγασης, του 
αποκλεισμού από τη στέγαση και του 
φαινομένου των αστέγων·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση του φαινομένου των αστέγων στα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
αύξηση του φαινομένου των αστέγων έχει 
προσωπικά, ατομικά και διαρθρωτικά 
αίτια, όπως η μετανάστευση από χώρες 
εκτός ΕΕ, η μετανάστευση λόγω 
φτώχειας από κράτη μέλη της ΕΕ, η 
έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης 
και οι λανθασμένες πολιτικές στέγασης· 
καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν 
πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για 
να αντιμετωπίσουν αυτό το επείγον 
κοινωνικό πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 222
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, της μη προσβάσιμης στέγασης, 
του αποκλεισμού από τη στέγαση και του 
φαινομένου των αστέγων, για να 
σταματήσουν οι επενδύσεις σε 
διαχωρισμένα ιδρύματα, να 
πραγματοποιηθεί άμεση 
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αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρίες και να απαγορευτούν οι 
αναγκαστικές εξώσεις·

Or. en

Τροπολογία 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, της μη προσβάσιμης στέγασης, 
του αποκλεισμού από τη στέγαση και του 
φαινομένου των αστέγων, για να 
σταματήσουν οι επενδύσεις σε 
διαχωρισμένα ιδρύματα και να 
πραγματοποιηθεί άμεση 
αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων· 
ζητεί επίσης να ληφθούν επαρκή μέτρα, 
σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, για 
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την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ενεργειακής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 225
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί από τα κράτη μέλη 
ολοκληρωμένη απάντηση για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 226
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί μια ισχυρή και 
ολοκληρωμένη απάντηση για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 227
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί ολοκληρωμένη απάντηση για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

9. ζητεί σχέδιο δράσης για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά 
προσιτής στέγασης, των κακών συνθηκών 
στέγασης, του αποκλεισμού από τη 
στέγαση και του φαινομένου των αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 228
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις εθνικές 
στρατηγικές για τους αστέγους, και καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τις 
στρατηγικές τους για τους αστέγους 
περιλαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης, υιοθετώντας την αρχή 
του «Housing First» και δίνοντας 
προτεραιότητα στην παροχή μόνιμης 
κατοικίας στους αστέγους, προτείνοντας 
παράλληλα τρόπους για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
σταματώντας τις εξώσεις και την 
ποινικοποίηση του φαινομένου των 
αστέγων·

Or. en

Τροπολογία 229
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εξαλείψουν όλους τους 
φραγμούς που εμποδίζουν τη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
να ενσωματώσουν τη διάσταση του 
φύλου στις φορολογικές πολιτικές –
μεταξύ άλλων με ελέγχους των 
φορολογικών πολιτικών με γνώμονα το 
φύλο προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν 
μεροληπτικές με βάση το φύλο 
φορολογικές πρακτικές– και να 
εξασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργηθούν 
νέοι φόροι, νόμοι για τις δαπάνες, 
προγράμματα ή πρακτικές που επιτείνουν 
το χάσμα μεταξύ των φύλων στην αγορά 
ή στο καθαρό εισόδημα, ή ενισχύουν το 
στερεότυπο του άνδρα στυλοβάτη·

Or. en

Τροπολογία 230
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, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένες 
προτάσεις για την εξασφάλιση δίκαιης 
μετάβασης όσον αφορά την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κατοικιών στο πλαίσιο 
της Πράσινης Συμφωνίας, χωρίς να 
δημιουργηθεί υπερβολική επιβάρυνση για 
τις ευάλωτες ομάδες, ειδικά όσες 
κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en



PE646.977v01-00 18/92 AM\1197733EL.docx

EL

Τροπολογία 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η έλλειψη στέγης 
αποτελεί επίσης κρίσιμο ζήτημα για την 
υγεία, καθώς το προσδόκιμο ζωής των 
αστέγων είναι σημαντικά μικρότερο του 
γενικού πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 232
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί αυξημένη παρακολούθηση 
και συστάσεις στο πλαίσιο της ΕΕ 
σχετικά με την οικονομικά προσιτή 
στέγαση και την εξασφάλιση του 
δικαιώματος των αστέγων στη στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 233
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
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εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών που δεν 
αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη 
συμπερίληψη στα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα, στο πλαίσιο μιας προοπτικής 
διά βίου μάθησης, μεταξύ άλλων με 
επαρκή χρηματοδότηση και μεγαλύτερες 
δυνατότητες μετακίνησης και προόδου σε 
διάφορες διαδρομές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται ιδιαίτερα 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τις διακρίσεις, τη φτώχεια και τον 
διαχωρισμό, τις προσδοκίες βάσει 
στερεοτύπων φύλου και εθνοτικής 
καταγωγής, φαινόμενα, και αυτά, που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ειδικά 
μεταξύ των περιθωριοποιημένων 
ομάδων, όπως άτομα με αναπηρίες ή με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, και για το 
αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με χαμηλές 
επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα και να επενδύσουν στην 
αναβάθμιση δεξιοτήτων, μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της απασχόλησης· τονίζει ότι τα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα επηρεάζονται 
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επίσης αρνητικά από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, τη φτώχεια και τον 
διαχωρισμό, φαινόμενα, και αυτά, που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 235
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 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν· καλεί την Επιτροπή να 
διενεργήσει ολοκληρωμένη ανάλυση των 
παραγόντων που οδηγούν στην πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
πτυχών, και να παρουσιάσει πρόταση για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 236
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της προαγωγής αξιών όπως η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο αμοιβαίος 
σεβασμός και ελευθερία επιλογής· τονίζει 
ότι τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
επηρεάζονται επίσης από το κοινωνικό 
υπόβαθρο των μαθητών και ζητεί 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
διακρίσεων στον σχολικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα και να στηρίξουν τη διά βίου 
μάθηση· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 238
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Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια και τον διαχωρισμό, 
φαινόμενα, και αυτά, που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
στάσιμο ποσοστό μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και για 
το αυξανόμενο ποσοστό μαθητών με 
χαμηλές επιδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται επίσης 
αρνητικά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τη φτώχεια, τον διαχωρισμό και την 
ελλιπή ένταξη, φαινόμενα, και αυτά, που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 239
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 
τους όσον αφορά τις επενδύσεις σε 
προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ενισχύοντας 
τα μέτρα για την αναβάθμιση και 
ανανέωση δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
δεξιοτήτων, καθώς και να προωθήσουν 
τη διά βίου μάθηση· τονίζει ότι η 
σύγκλιση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων με τις ευκαιρίες απασχόλησης 
αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία 
μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας 
στην ΕΕ και θα πρέπει να προαχθεί με τη 
διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας 
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μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και 
επιχειρήσεων, για παράδειγμα με την 
προώθηση των προγραμμάτων 
μαθητείας, της μάθησης στον χώρο 
εργασίας και της διά βίου μάθησης· έχει 
υψηλές προσδοκίες από το 
επικαιροποιημένο θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που 
ανακοινώθηκε από την Επιτροπή για να 
ανταποκριθεί ολιστικά στην πρόκληση 
της προσαρμογής των δεξιοτήτων στην 
οικολογική και ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 240
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 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 
τους όσον αφορά τις επενδύσεις σε 
οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών και μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων, και να προωθήσουν τη διά 
βίου μάθηση και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ώστε οι εργαζόμενοι να 
προετοιμάζονται για τις μελλοντικές 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, η οποία 
επηρεάζεται από τον πράσινο και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά τους 
συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, και να τα 
ευθυγραμμίσουν περισσότερο με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
προγραμμάτων μαθητείας και των άλλων 
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μορφών μάθησης στον χώρο εργασίας· 
είναι της άποψης ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων θα είναι 
επωφελής όσον αφορά την αντιμετώπιση 
των ελλείψεων και των αναντιστοιχιών 
δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 241
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι τα κενά στις βασικές 
δεξιότητες αριθμητισμού και 
γραμματισμού και στις ψηφιακές 
δεξιότητες αποτελούν σοβαρά εμπόδια 
για την ουσιαστική συμμετοχή στην 
κοινωνία και στην αγορά εργασίας, τα 
οποία απειλούν να βαθύνουν τις 
υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
διατάξεις για προσβάσιμη, ευέλικτη, 
υψηλής ποιότητας και χωρίς 
αποκλεισμούς κατάρτιση με σκοπό την 
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, με ειδικά 
προσαρμοσμένη στήριξη και ενεργό 
προσέγγιση των πιο περιθωριοποιημένων 
ομάδων της κοινωνίας· επισημαίνει ότι 
αυτό εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική συνεργασία μεταξύ παρόχων 
κατάρτισης, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 242
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Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ανοδική σύγκλιση όσον 
αφορά τις ίσες, μη μεταβιβάσιμες και 
πλήρως αμειβόμενες άδειες μητρότητας 
και πατρότητας ως μέτρο που βελτιώνει 
την ισότητα των φύλων στο έργο της 
παροχής φροντίδας και προάγει την 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 
στην αγορά εργασίας και τη δικαιότερη 
κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας 
και της οικιακής εργασίας, με 
αποτέλεσμα να γεφυρώνει το χάσμα στην 
προσωρινή ή μερική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια νέα στρατηγική της ΕΕ 
για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία, περιλαμβάνοντας ένα όραμα για 
μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα στην 
εργασία και περιστατικά καρκίνου, με 
περαιτέρω δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης, μια ισχυρότερη 
οδηγία για τον αμίαντο και μια νέα 
οδηγία για τους κινδύνους που αφορούν 
την ψυχοκοινωνική υγεία·

Or. en
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Τροπολογία 244
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι πολλά 
παραδοσιακά επαγγέλματα 
αντικαθίστανται από νέες θέσεις εργασίας 
λόγω της ψηφιοποίησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να παρέχουν περισσότερη 
επαγγελματική κατάρτιση για να κρατούν 
στην αγορά εργασίας τους εργαζόμενους 
που κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους·

Or. en

Τροπολογία 245
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την επαγγελματική 
κατάρτιση που εστιάζει στην 
αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην 
αγορά εργασίας, ειδικά σχεδιασμένα 
προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και προγράμματα 
κατάρτισης με επιχειρηματικό 
προσανατολισμό·

Or. en

Τροπολογία 246
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)



AM\1197733EL.docx 27/92 PE646.977v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εμπλουτιστεί ο πίνακας 
αποτελεσμάτων για τις μακροοικονομικές 
ανισορροπίες με κοινωνικούς δείκτες, 
μεταξύ άλλων για τις ανισότητες μεταξύ 
των φύλων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 
ισότιμοι με τους οικονομικούς δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε ποιοτική εκπαίδευση, 
ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακή 
επαγγελματική κατάρτιση, αναβάθμιση 
και ανανέωση ψηφιακών δεξιοτήτων, και 
προγράμματα διά βίου μάθησης για τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση για να 
προσαρμοστούν οι δεξιότητες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον 
περιβαλλοντικό και ψηφιακό τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 249
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει και να ενισχύσει την 
καθοδήγησή της προς τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τη δημιουργία 
αποτελεσματικών μηχανισμών για την 
επικύρωση των ικανοτήτων που 
αποκτώνται μέσω μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης, σε στενή συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς που 
επηρεάζονται από αυτές τις διαδικασίες· 
τονίζει ότι η απόδοση αξίας και προβολής 
σε όλες τις ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των μη γνωστικών 
ή μη τεχνικών δεξιοτήτων, ανεξάρτητα 
από το πού αποκτήθηκαν, διευκολύνει 
αποτελεσματικά τη συμμετοχή στην 
κοινωνία και την αγορά εργασίας, ιδίως 
για τα άτομα με χαμηλό επίπεδο τυπικής 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 250
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο για να βοηθήσουν τους 
νέους να αυξήσουν τα προσόντα τους, και 



AM\1197733EL.docx 29/92 PE646.977v01-00

EL

να προωθήσουν ποιοτικά διττά 
συστήματα εκπαίδευσης με 
προσανατολισμό στο μέλλον, εστιασμένα 
στην επιχειρηματικότητα και στην 
αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών της 
αγοράς εργασίας, καθώς και να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των 
παιδιών σε ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση· 
επαναλαμβάνει τη σημασία της εστίασης 
στους νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης, με τη λήψη 
κάθε δυνατού μέτρου για να εξαλειφθούν 
οι φραγμοί που τους εμποδίζουν να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 251
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 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει τη σημασία των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 
αποκτώνται σε μη τυπικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα· τονίζει, επομένως, τη 
σημασία της δημιουργίας ενός 
συστήματος επικύρωσης για μη τυπικές 
μορφές γνώσης, ιδίως δε εκείνες που 
αποκτώνται στο πλαίσιο εθελοντικών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 252
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA



PE646.977v01-00 30/92 AM\1197733EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης η διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετατόπισε το 
κέντρο βάρος από την εξοικονόμηση 
δαπανών στις επιδόσεις του συστήματος 
υγείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία των 
αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας 
και της πρόσβασης σε ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη που είναι 
οικονομικά προσιτή σε όλους· ζητεί την 
ανάπτυξη κοινών δεικτών και 
μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης με στόχο τη μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες για την 
ανάπτυξη κοινών δεικτών και 
μεθοδολογιών προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η αξιολόγηση των επιδόσεων των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ανισοτήτων και των κενών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 253
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
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προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό χάσμα, που ανέρχεται στο 
16 % και ελάχιστα έχει μεταβληθεί την 
τελευταία δεκαετία, και το συνταξιοδοτικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων και να 
αντιμετωπιστούν τα αντικίνητρα για την 
εργασία των γυναικών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να αυξήσει το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
στην Ευρώπη και να διευκολύνει την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, 
παρέχοντας, για παράδειγμα, 
περισσότερα κίνητρα για την προώθηση 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας· 
ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, 
καθώς και υπηρεσίες φροντίδας για τα 
άτομα που εξαρτώνται από την παροχή 
φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· σε αυτό το πλαίσιο επικροτεί τη 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει μια 
οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια 
μέσα στις πρώτες 100 ημέρες, ώστε να 
γεφυρωθεί γρήγορα το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, και καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν άμεσα και πλήρως 
την οδηγία της ΕΕ για την ισορροπία 
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προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί πολιτικές που θα 
υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα 
των γυναικών, δίνοντάς τους πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες· ζητεί επίσης προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 255
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, να 
διευκολύνουν τον γονεϊκό ρόλο, καθώς 
και να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων και να διασφαλίσουν ίση αμοιβή 
για ίση εργασία στον ίδιο χώρο· ζητεί να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
για να γεφυρωθεί το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και να αντιμετωπιστούν τα αντικίνητρα για 
την εργασία των γυναικών· ζητεί 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων· 
για τον σκοπό αυτό, υπογραμμίζει την 
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προσαρμοστικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της κοινωνικής 
οικονομίας και καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν το κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία 
των κοινωνικών επιχειρήσεων χωρίς 
αποτρεπτικό γραφειοκρατικό φόρτο·

Or. en

Τροπολογία 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για να 
γεφυρωθεί το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και να αντιμετωπιστούν τα αντικίνητρα για 
την εργασία των γυναικών· ζητεί 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, 
εφαρμόζοντας άμεσα την οδηγία για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής στους γονείς και τους 
φροντιστές, καθώς επίσης και την ισότητα 
των φύλων και να διασφαλίσουν ίση 
αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο χώρο· 
επικροτεί την πρόσφατη διαβούλευση της 
Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τη 
μισθολογική διαφάνεια με σκοπό να 
γεφυρωθεί το μισθολογικό και το 
επακόλουθο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων και να αντιμετωπιστούν τα 
αντικίνητρα για την εργασία των γυναικών, 
με την παροχή επαρκούς ευελιξίας που 
μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά 
απασχόλησης στις γυναίκες· ζητεί 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

Or. en
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Τροπολογία 257
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
αξιοπρεπείς συντάξεις για τις νοικοκυρές 
που επιλέγουν να μεγαλώσουν τα παιδιά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
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μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί να επεκταθούν οι άδειες 
μητρότητας και πατρότητας, καθώς και 
να είναι αμειβόμενες κατά 100 %· ζητεί 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, 
καθώς και δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας 
για τα άτομα που εξαρτώνται από την 
παροχή φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 259
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 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, 
ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί την 
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Επιτροπή να προτείνει οδηγία για τη 
μισθολογική διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και δωρεάν 
ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες και των ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
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ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας και μακροχρόνιας 
φροντίδας για τα άτομα που εξαρτώνται 
από την παροχή φροντίδας, ιδίως των 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 262
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα των φύλων και να διασφαλίσουν 
ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο 
χώρο· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και να αντιμετωπιστούν 
τα αντικίνητρα για την εργασία των 
γυναικών· ζητεί προσβάσιμες και 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και 
υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα που 
εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων·

Or. en
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Τροπολογία 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης καθολικών, ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
δομών παιδικής μέριμνας για να αυξηθεί 
η απασχόληση των γυναικών· εκφράζει 
ανησυχία για την άνιση εκπλήρωση των 
στόχων της Βαρκελώνης, να 
εξασφαλιστεί δηλαδή ότι 33 % των 
παιδιών κάτω των 3 ετών βρίσκονται σε 
δομές παιδικής μέριμνας (στόχος 1) και 
90 % των παιδιών από 3 ετών έως την 
ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης 
βρίσκονται εντός εκπαίδευσης (στόχος 2), 
καθώς αυτοί οι στόχοι έχουν επιτευχθεί 
σε 12 κράτη μέλη από το 2002· καλεί τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πάραυτα και 
αποτελεσματικά στο εθνικό τους δίκαιο 
την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές· ζητεί να αναπτυχθεί ένα 
ενωσιακό πλαίσιο για την οικονομία της 
φροντίδας το οποίο θα ρυθμίζει τα 
ελάχιστα επίπεδα φροντίδας για τους 
ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα, 
παρόμοιο με τους στόχους της 
Βαρκελώνης, και να θεσπιστούν 
κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας για 
την επαγγελματοποίηση της οικιακής 
εργασίας και της εργασίας παροχής 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 264
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας και το 
διαιωνιζόμενο μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών εξακολουθούν να αποτελούν 
εκτεταμένα φαινόμενα σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η συμμετοχή 
γυναικών σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, ιδίως οικονομικών, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου, είναι ελλειμματική· τονίζει ότι 
αυτές και άλλες ανισότητες γίνονται πιο 
αισθητές στις μειονεκτούσες ομάδες 
γυναικών και, ως εκ τούτου, ζητεί να 
ενσωματωθεί στις πολιτικές 
απασχόλησης και στην κοινωνική 
προστασία μια διατομεακή προσέγγιση 
για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών με αναπηρία· πιστεύει ότι, για 
την επιτυχή εφαρμογή της διατομεακής 
αυτής προσέγγισης, είναι αναγκαίο να 
λαμβάνονται δεδομένα και πληροφορίες 
ανά φύλο, ιδίως όσον αφορά την εργασία 
σε πλατφόρμες και την αδήλωτη εργασία, 
τις ενεργές πολιτικές εργασίας, την 
κινητικότητα, τα επιμέρους σχέδια 
δράσης ή τα επιδόματα ανεργίας, μεταξύ 
άλλων·

Or. en

Τροπολογία 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει με ανησυχία την 
ανεπάρκεια των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και την έλλειψη πρόσβασης 
των άτυπων εργαζομένων και των 
αυτοαπασχολούμενων σε αυτά· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, 
ιδίως μετά τη σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία για τους εργαζομένους και 
τους αυτοαπασχολούμενους που 
συμφωνήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2018· 
επικροτεί αυτήν τη σύσταση ως ένα 
πρώτο βήμα, όπως και τη δέσμευση της 
Επιτροπής να ενισχύσει τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη, 
αλλά τονίζει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση όλων στην κοινωνική 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις δημογραφικές 
προκλήσεις, ιδίως τη γήρανση και τα 
χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, που θα 
έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε 
πολυάριθμους τομείς, όπως στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα και στην 
υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 267
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Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας 
και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τη θέση των εργαζομένων σε πλατφόρμα 
στην ψηφιακή οικονομία και πώς θα 
μπορούσαν να βελτιωθούν η υγειονομική 
τους ασφάλιση, οι αποδοτικές κοινωνικές 
εισφορές και τα δικαιώματα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, και επίσης πώς οι νέες 
τεχνολογίες και οι νέοι τρόποι εργασίας 
δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την αγορά 
εργασίας και συμβάλλουν στην ένταξη 
ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση στην αγορά εργασίας· προτείνει να 
αφιερωθεί ένα Ευρωπαϊκό Έτος στην 
ψηφιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 268
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των 
εργαζομένων σε νέες μορφές 
απασχόλησης, όπως οι οικονομίες 
πλατφόρμας, διαρκώς αυξάνεται· καλεί 
την Επιτροπή να διενεργήσει μια εκτίμηση 
επιπτώσεων και, βάσει του 
αποτελέσματος, να προτείνει μέτρα με 
στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων σε πλατφόρμα και τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους·

Or. en
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Τροπολογία 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 
μια συντονισμένη πρωτοβουλία της ΕΕ 
με στόχο να εξασφαλίσει την πρόσβαση 
των εργαζομένων που απασχολούνται σε 
νέες μορφές εργασίας, ειδικότερα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, σε ένα 
σύστημα κοινωνικής προστασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα 
κοινωνικά τους δικαιώματα, ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους, και 
επίσης να επεκτείνει την κάλυψη των 
συλλογικών συμβάσεων στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
την εφαρμογή μιας ισχυρής κανονιστικής 
ρύθμισης όλων των μορφών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών, 
και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
όλων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
εργαζομένων σε βάρδιες όσο και των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 271
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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 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα· τονίζει ότι τα 
άτομα με άτυπους διακανονισμούς 
εργασίας, όπως συμβάσεις μη 
οικειοθελούς μερικής ή προσωρινής 
απασχόλησης, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· 
είναι της άποψης ότι αυτές οι πρακτικές 
μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην 
καινοτομία και την παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 272
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθήσει την εφαρμογή της 
ρύθμισης για τις νέες μορφές 
απασχόλησης και να διερευνήσει τρόπους 
για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
εξασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
δικαιώματα και κοινωνική προστασία για 
τους εργαζομένους σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 274
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη ρύθμιση των νέων 
μορφών εργασίας και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 275
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή να 
καθοδηγήσει τα κράτη μέλη όσον αφορά 
τη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας 
ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en
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Τροπολογία 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη ρύθμιση των νέων 
μορφών εργασίας και να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 277
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας και 
να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα·

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη ρύθμιση των νέων μορφών 
εργασίας και να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 278
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 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί τη δημογραφική 
συρρίκνωση σοβαρό εμπόδιο για την 
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οικονομική ανάπτυξη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μέτρα με στόχο την 
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν πολιτικές ενεργού 
γήρανσης, κοινωνικής ένταξης των 
ηλικιωμένων και αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
δράση και να δώσει συνέχεια στην 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Έτος 2012 για την ενεργό 
γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών·

Or. en

Τροπολογία 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική 
σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM), και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τα στερεότυπα φύλου 
και να βελτιώσουν τη συμμετοχή, τις 
επιδόσεις και τη διάρκεια των γυναικών 
και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και 
τη σταδιοδρομία στους τομείς των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών, ώστε 
να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στα επαγγέλματα των εν λόγω τομέων· 
υπογραμμίζει ότι η διά βίου μάθηση είναι 
σημαντική και για τις γυναίκες, καθώς 
τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες στη συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 280
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
νομοθεσία που θα διασφαλίζει την ίση 
εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα 
λήψης αποφάσεων των εταιρειών, ίση 
αμοιβή ανδρών και γυναικών και ίδιες 
ευκαιρίες εξέλιξης της σταδιοδρομίας, 
μεταξύ άλλων μέσω ενός δημόσιου δείκτη 
για τις επιδόσεις των εταιρειών στο θέμα 
της ισότητας και με την επιβολή 
κυρώσεων στις εταιρείες που δεν 
επιτυγχάνουν τους στόχους ισότητας·

Or. en

Τροπολογία 281
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα για την αποτροπή 
του κρυφού κόστους της εργασίας· τονίζει 
ότι ο εργοδότης φέρει την πλήρη ευθύνη 
των εξόδων που αφορούν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων στον χώρο εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 282
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την εφαρμογή νομοθεσίας, πολιτικής και 
πρακτικών κατά των διακρίσεων, ώστε 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προκατάληψης κατά των αθίγγανων·

Or. en

Τροπολογία 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να δώσει μια 
απάντηση για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της ψηφιοποίησης και της 
αυτοματοποίησης προκειμένου να 
διασφαλίσει θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 284
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 12 β (νέα)



AM\1197733EL.docx 49/92 PE646.977v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε 
δημόσια, βασιζόμενα στην αλληλεγγύη 
και επαρκή συστήματα συνταξιοδότησης 
και συντάξεων γήρατος· υπογραμμίζει ότι 
τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, 
μόνα ή σε συνδυασμό με επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα, πρέπει να 
παρέχουν επαρκές συνταξιοδοτικό 
εισόδημα αρκετά πάνω από το όριο της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς 
και επαρκείς συντάξεις είναι να αυξηθεί 
το συνολικό ποσοστό απασχόλησης, 
αμοιβής και συμμετοχής, και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 
και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων, 
την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση και τη δημιουργία κινήτρων για 
την απασχολησιμότητα και την 
απασχόλησή τους· υπενθυμίζει ότι οι 
κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, 
όπως η πλήρης και αποτελεσματική 
συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, οι 
ίσες ευκαιρίες και η προσβασιμότητα, 
πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 
και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων, 
με τις ευκαιρίες που προσφέρει η 
ψηφιακή εργασία για την ένταξή τους, και 
τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους, σύμφωνα με την αρχή 
17 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων σχετικά με την ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία· στο πλαίσιο αυτό, η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
μετά το 2020 θα πρέπει να στοχεύει στη 
διευκόλυνση της απασχόλησης των 
ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
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εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 
και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 
και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό να πραγματοποιηθεί εγκάρσια 
και ολοκληρωμένη αναθεώρηση της 
ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να 
εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες, με ενεργό συμμετοχή 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων 
με αναπηρία στη διαδικασία αυτή·

Or. en

Τροπολογία 289
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την απαγόρευση των 
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και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

διακρίσεων κατά των ατόμων αυτών, για 
την άρση των εμποδίων, την παροχή 
εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με 
αναπηρία στον χώρο εργασίας και τη 
δημιουργία κινήτρων στους εργοδότες για 
την απασχόλησή τους·

Or. en

Τροπολογία 290
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 
και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην ανοιχτή αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την απαγόρευση των 
διακρίσεων κατά των ατόμων αυτών, για 
την άρση των εμποδίων, την παροχή 
εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με 
αναπηρία στον χώρο εργασίας και τη 
δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 291
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία στην αγορά εργασίας, 
μεριμνώντας για την άρση των εμποδίων 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την περαιτέρω ένταξη των ανάπηρων 
ατόμων στην αγορά εργασίας, με την άρση 
των νομοθετικών εμποδίων και τη 
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και τη δημιουργία κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

δημιουργία κινήτρων για την απασχόλησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 292
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εξασφάλιση καθολικών, ποιοτικών, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών 
δομών παιδικής μέριμνας προκειμένου να 
αυξηθεί η απασχόληση των γυναικών· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης, να 
εξασφαλιστεί δηλαδή ότι 33 % των 
παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών 
βρίσκονται σε δομές παιδικής μέριμνας 
(στόχος 1) και 90 % των παιδιών από 3 
ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής 
σχολικής φοίτησης (στόχος 2) βρίσκονται 
εντός εκπαίδευσης, έχουν επιτευχθεί μόνο 
από 12 κράτη μέλη από το 2002· καλεί τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πάραυτα και 
αποτελεσματικά στο εθνικό τους δίκαιο 
την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές· ζητεί να αναπτυχθεί ένα 
ενωσιακό πλαίσιο για την οικονομία της 
φροντίδας το οποίο θα ρυθμίζει τα 
ελάχιστα επίπεδα φροντίδας για τους 
ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα, 
κατά παρόμοιο τρόπο με τους στόχους 
της Βαρκελώνης, και να θεσπιστούν 
κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας για 
την επαγγελματοποίηση της οικιακής 
εργασίας και της εργασίας παροχής 
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φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 293
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η αντιστοίχιση 
δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση 
και τις ευκαιρίες εργασίας αποτελεί 
προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν 
καλύτερα την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, και να προσαρμόσουν τις 
ικανότητες στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας ανά την ΕΕ, ειδικότερα 
αναπτύσσοντας την προσφορά συνεχούς 
κατάρτισης στην εργασία στον τομέα των 
ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 294
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής, καθώς η κύρια 
επενδυτική πολιτική της ΕΕ συμβάλλει σε 
μια αρμονική κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική ανάπτυξη σε όλη την 
ΕΕ· αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, στην 
πρόταση να μειωθεί η χρηματοδότηση για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, παρά 
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χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του, όπως 
και στην πρόταση να περικοπεί η 
χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία, η οποία έχει 
ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την 
ΕΕ καθώς προωθεί τη συνεργασία πέραν 
των συνόρων· τονίζει ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους 
πολιτικής της Ένωσης·

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής και ζητεί να αυξηθεί 
στο επερχόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) σε σχέση με το τρέχον 
ΠΔΠ· αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, στην 
πρόταση να μειωθεί η χρηματοδότηση για 
όλα τα ταμεία συνοχής, μεταξύ αυτών και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, παρά 
το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του· 
θεωρεί λυπηρή οποιαδήποτε 
μακροοικονομική προϋπόθεση, δηλαδή 
οποιαδήποτε ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 296
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 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

14. είναι της γνώμης ότι η πολιτική 
συνοχής, ως η κύρια επενδυτική πολιτική 
της Ένωσης, έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη 
μείωση των ανισοτήτων· απορρίπτει κάθε 
μείωση στο επίπεδο της χρηματοδότησης 
για την πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο 
πλαίσιο αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· καλεί τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 297
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο 
πλαίσιο αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 

14. σημειώνει την πρόταση να μειωθεί 
η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+· τονίζει ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·
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της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 298
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα 
και της συνοχής και με τους στόχους 
πολιτικής της Ένωσης·

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται να διατηρηθούν οι αρχικοί 
στόχοι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 299
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο πλαίσιο 
αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
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Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους 
κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο 
πλαίσιο αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα και 
της συνοχής και με τους στόχους πολιτικής 
της Ένωσης·

14. τονίζει τη σημασία της 
κοινωνικής και εδαφικής πολιτικής 
συνοχής και της χρηματοδότησής της· 
ζητεί να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ και να αναγνωριστεί 
το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του· 
τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
με τη χρηματοδότηση του κοινωνικού 
τομέα και της συνοχής και με τους στόχους 
πολιτικής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 301
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. απορρίπτει κάθε μείωση στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης για την 
πολιτική συνοχής· αντιτίθεται, στο 
πλαίσιο αυτό, στην πρόταση να μειωθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, παρά το διευρυμένο 
πεδίο εφαρμογής του· τονίζει ότι 

14. αναγνωρίζει την ανάγκη για έναν 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μετά το 
Brexit στο επίπεδο της χρηματοδότησης 
για την πολιτική συνοχής· επικροτεί την 
πρόταση να εξορθολογιστεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+· τονίζει ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση της πολιτικής 
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απαιτείται μεγαλύτερη ευθυγράμμιση του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη 
χρηματοδότηση του κοινωνικού τομέα 
και της συνοχής και με τους στόχους 
πολιτικής της Ένωσης·

συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και 
με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 302
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι οι πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε πάνω από το 90 % του 
συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, 
είναι σημαντικές για τη βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, 
εφαρμόζοντας το τεστ ΜΜΕ σε όλη τη 
νομοθετική διαδικασία· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για να βελτιώσει το 
περιβάλλον για τις ΜΜΕ και την 
πρόσβασή τους στη δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση και στη μικροπίστωση ή 
στη συμμετοχική χρηματοδότηση, 
εφόσον εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες·

Or. en

Τροπολογία 303
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
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα 
προγράμματα της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 να 
αντιμετωπίσουν κατάλληλα τις 
περιφερειακές αποκλίσεις στην 
απασχόληση, δίνοντας μια ουσιαστική 
απάντηση στη συγκέντρωση των 
κοινωνικών και δημογραφικών 
προβλημάτων που αφορούν την 
απασχόληση, και εξασφαλίζοντας τη 
δυνατότητα όλων των ευρωπαϊκών 
περιφερειών να συμμετέχουν και να 
επωφεληθούν από την ατζέντα των 
οικονομικών και κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων της Ένωσης στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι ορισμένα ταμεία, 
ειδικότερα το ΕΚΤ+ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+), το ΕΤΠ 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής) και 
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα έχουν 
ως κοινό στόχο τη στήριξη προς τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις κατά 
τη μετάβαση προς μια περισσότερο 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία· καλεί 
την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη 
συνεκτική εφαρμογή και διάρθρωση 
αυτών των ταμείων, υπογραμμίζοντας 
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παράλληλα ότι είναι σημαντικό καθένα 
από αυτά να διατηρηθεί και να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 305
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι η διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμβάλλει στην 
εκπλήρωση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, παρέχοντας 
στα κράτη μέλη αρκετό περιθώριο για να 
χρηματοδοτήσουν και να διατηρήσουν τη 
χρηματοδότησή τους για τις υπηρεσίες 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
την πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ σχετικά με ένα σύστημα 
ελάχιστων υγειονομικών προδιαγραφών 
για την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 307
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 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διάστασης της αυτόματης 
σταθεροποίησης των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας για την 
απορρόφηση των κοινωνικών 
κραδασμών· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις επενδύσεις τους στα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας για 
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην 
αντιμετώπιση και πρόληψη της φτώχειας 
και των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 308
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις 
αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν 
πολυάριθμα οικονομικά, κοινωνικά, 
δημογραφικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 309
Anne Sander
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. προκειμένου να τονωθεί η 
επιχειρηματικότητα των νέων, καλεί τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν τις ενώσεις και 
τις πρωτοβουλίες που βοηθούν τους νέους 
επιχειρηματίες στην ανάπτυξη 
καινοτόμων σχεδίων παρέχοντάς τους 
διοικητική, νομική ή οργανωτική 
υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 310
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν την εργασιακή 
κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη 
ως μέσο για τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης για τους 
εργαζόμενους και την παροχή εργατικού 
δυναμικού στις εταιρείες· καλεί τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν και να προωθούν 
τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη 
διευκόλυνση της εν λόγω εργασιακής 
κινητικότητας, ιδίως το ευρωπαϊκό 
δίκτυο για την απασχόληση EURES· στις 
παραμεθόριες περιοχές όπου η εργασιακή 
κινητικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
διασυνοριακές συμπράξεις EURES 
προκειμένου να βοηθούν τους 
εργαζόμενους στα σχέδιά τους για 
κινητικότητα·

Or. en
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Τροπολογία 311
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου 
να προσαρμοστούν καλύτερα τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής 
τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια του 
ERASMUS+ που είναι διαθέσιμα για τις 
μαθητείες, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η ποιότητα και η 
ελκυστικότητα αυτού του είδους 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 312
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με ασύμμετρο τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
μειωθεί η πίεση που προκαλούν εξωτερικοί 
κλυδωνισμοί στα δημόσια οικονομικά και 
να παρουσιάσει πρόταση για δεσμευτικά 
ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα 
ασφάλισης ανεργίας των κρατών μελών 
με σκοπό να προστατεύονται καλύτερα οι 
εργαζόμενοι·

Or. en
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Τροπολογία 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για τις 
χώρες της ΟΝΕ, με τη δυνατότητα των 
άλλων κρατών μελών να συμμετέχουν 
εθελοντικά, για να εξασφαλιστεί καλύτερη 
προστασία των εργαζομένων και να 
μειωθεί η πίεση που προκαλούν εξωτερικοί 
κλυδωνισμοί στα δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 314
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων 
ανεργίας για να εξασφαλιστεί καλύτερη 
προστασία των πολιτών και να μειωθεί η 
πίεση που προκαλούν εξωτερικοί 
κλυδωνισμοί στα δημόσια οικονομικά·

15. απορρίπτει την πρόταση για ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης 
επιδομάτων ανεργίας, διότι αποτελεί ένα 
ακόμα βήμα προς μια ένωση 
μεταβίβασης κεφαλαίων· είναι της 
άποψης ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν 
επιλύει τα διαρθρωτικά εθνικά ή 
περιφερειακά προβλήματα της αγοράς 
εργασίας που έχουν μόνιμο χαρακτήρα 
και οφείλονται σε εσφαλμένες πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
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Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· επικροτεί την 
ανακοίνωση της Προέδρου της 
Επιτροπής1α ότι η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
εργαζομένων και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

_________________
1a Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα 
– Το πρόγραμμά μου για την Ευρώπη, 
Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024

Or. en

Τροπολογία 316
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· λαμβάνει υπό 
σημείωση την πρόταση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
εργαζομένων και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

Or. en
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Τροπολογία 317
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· αναμένει από την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης επιδομάτων 
ανεργίας για να εξασφαλιστεί καλύτερη 
προστασία των εργαζομένων και να 
μειωθεί η πίεση που προκαλούν εξωτερικοί 
κλυδωνισμοί στα δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 318
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για 
να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί τα κράτη 
μέλη να χρηματοδοτήσουν πλήρως τα 
συστήματα ασφάλισης ανεργίας τους για 
να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
εργαζομένων και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 319
Ádám Kósa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης επιδομάτων ανεργίας για 
να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
πολιτών και να μειωθεί η πίεση που 
προκαλούν εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα 
δημόσια οικονομικά·

15. τονίζει ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με συμμετρικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει σχέδια για αυτόματους 
σταθεροποιητές για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη προστασία των εργαζομένων και 
να μειωθεί η πίεση που προκαλούν 
εξωτερικοί κλυδωνισμοί στα δημόσια 
οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 320
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 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει ότι η Ένωση 
εξακολουθεί να πάσχει από διαρθρωτικά 
προβλήματα τα οποία προκάλεσε η 
λιτότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τερματιστούν οι κοντόφθαλμες πολιτικές 
λιτότητας, να ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση 
με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
προσανατολισμένες στο μέλλον, και να 
προαχθούν οι κοινωνικά και οικονομικά 
ισορροπημένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να 
μειωθούν οι ανισότητες και να 
δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, βιώσιμη ανάπτυξη και 
κοινωνικές επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι 
οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, 
την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, 



AM\1197733EL.docx 69/92 PE646.977v01-00

EL

προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό 
επίπεδο όλων· ζητεί μια διαδικασία 
κοινωνικών ανισορροπιών μέσω ενός 
αναθεωρημένου κοινωνικού πίνακα 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σε μια εποχή δημογραφικής 
αλλαγής και έλλειψης ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού σε διάφορους 
τομείς, σημειώνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο κινητικότητας των εργαζομένων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητεί από 
την Επιτροπή να αναλύσει τις βαθύτερες 
αιτίες και να εξετάσει τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να ενισχυθεί η 
κινητικότητα, όπως η δυνατότητα 
μεταφοράς των δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν δίκαιους, ισότιμους και 
σταθερούς όρους για την κινητικότητα 
των εργαζομένων στην ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι η ψηφιοποίηση, ειδικά στις δημόσιες 
υπηρεσίες, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε 
αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 322
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι, ενώ η ευθύνη για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο των 
συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης 
και φροντίδας καθώς και της παροχής 
μακροχρόνιας φροντίδας επαφίεται στα 
επιμέρους κράτη μέλη, η συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ, σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων 
της ΕΕ, μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών 
φροντίδας υποστηρίζοντας και 
συμπληρώνοντας τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, και να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπογραμμίζει ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την οικονομική 
μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
στήριξή τους προς τις ΜΜΕ για να 
συνδράμουν αυτές και τους υπαλλήλους 
τους στη μετάβαση προς μια περισσότερο 
ψηφιακή και πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 324
Ádám Kósa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, ακολουθώντας συνετές 
δημοσιονομικές πολιτικές· υπενθυμίζει 
ότι για να εξασφαλιστούν περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία απαιτείται οι 
δημοσιονομικοί κανόνες να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της μείωσης 
του χρέους για τις χώρες με υψηλά 
επίπεδα χρέους, και, στο πλαίσιο αυτό, 
αξίζει να επανεξεταστεί η διάρθρωση των 
δαπανών και να δοθεί έμφαση στα 
στοιχεία που συμβάλλουν περισσότερο 
στην ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 

16. πιστεύει ότι η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας στις αναδυόμενες νέες 
βιομηχανίες, ωστόσο, συνεπάγεται επίσης 
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μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

κοινωνικό κόστος και απώλεια θέσεων 
εργασίας σε συμβατικές βιομηχανίες, 
ιδίως στους τομείς του χάλυβα και της 
ενέργειας, που συχνά επηρεάζουν 
δυσανάλογα τους πιο έμπειρους 
εργαζόμενους· πιστεύει ότι η μετάβαση σε 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα πρέπει να είναι κοινωνικά 
αποδεκτή και να εξασφαλίζει την 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή απασχόληση 
στις οικονομίες που εξακολουθούν να 
εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα· 
τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, 
με την εξασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επενδύσεις για μια πραγματική «δίκαιη 
μετάβαση», την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την επίτευξη των ΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής ώστε 
να επισπευσθεί η μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
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υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

επενδύσεις για μια πραγματική «δίκαιη 
μετάβαση», την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την επίτευξη των ΣΒΑ, 
εξαιρώντας τις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές δαπάνες από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ζώνης του 
ευρώ και εξασφαλίζοντας έτσι 
περισσότερες επενδύσεις στην πράσινη 
οικονομία, στις κοινωνικές πολιτικές που 
απαιτούνται για την επιτυχή 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, τις δεξιότητες και 
την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, και να εξασφαλίσουν 
περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, την υγεία, την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, την αναβάθμιση και την 
ανανέωση των δεξιοτήτων και στα 
προγράμματα διά βίου μάθησης, ώστε να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που 
προσφέρει η μετάβαση σε μια κλιματικά 
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ουδέτερη οικονομία και να διασφαλιστεί 
ότι κανείς δεν θα αποκλειστεί·

Or. en

Τροπολογία 328
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 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία· ζητεί 
στρατηγικές προσαρμογής και επαρκή 
υποστήριξη για όσους επηρεάζονται 
σοβαρότερα από τη μετάβαση, ειδικά τα 
ευάλωτα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 329
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 330
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ·
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κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την 
επίτευξη των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις 
κοινωνικές δαπάνες από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ζώνης του 
ευρώ και εξασφαλίζοντας έτσι 
περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, τις δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση»· τονίζει 
ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
εφαρμόζοντας την κατάλληλη ευελιξία 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και εξασφαλίζοντας έτσι 
περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, τις δεξιότητες και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς και δίκαιες 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επενδύσεις για μια πραγματική «δίκαιη 
μετάβαση», την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την επίτευξη των ΣΒΑ, 
εξαιρώντας τις κοινωνικές δαπάνες από 
τους δημοσιονομικούς κανόνες της ζώνης 
του ευρώ και εξασφαλίζοντας έτσι 
περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, τις δεξιότητες και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα ευελιξία 
στους δημοσιονομικούς κανόνες της ζώνης 
του ευρώ για να επενδύσουν περισσότερο 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις δεξιότητες 
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δεξιότητες και την υγεία· και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 334
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
δαπάνες από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της ζώνης του ευρώ και 
εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες 
επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις 
δεξιότητες και την υγεία·

16. τονίζει ότι απαιτείται αποφασιστική 
στήριξη για την κοινωνία, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η 
μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επενδύσεις για μια 
πραγματική «δίκαιη μετάβαση», την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη 
των ΣΒΑ, μέσω της συνεργασίας με τον 
ιδιωτικό τομέα, και εξασφαλίζοντας έτσι 
περισσότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, τις δεξιότητες και την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 335
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική 
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σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) 
και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τα στερεότυπα φύλου 
και να βελτιώσουν τη συμμετοχή, τις 
επιδόσεις και τη συνεχή παρουσία των 
κοριτσιών και των γυναικών στην 
εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους 
τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών, προκειμένου να μειωθεί το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στα 
επαγγέλματα των εν λόγω τομέων· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διά 
βίου μάθηση για τις γυναίκες, καθώς τους 
παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες στη διαρκώς 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα 
λιτότητας που υιοθετούνται σε επίπεδο 
ΕΕ και κρατών μελών έχουν επιδεινώσει 
τα προβλήματα στην απασχόληση και τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, 
με σοβαρότερο αντίκτυπο στους πιο 
ευάλωτους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 337
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής ότι θα ξεκινήσει ευρεία 
δημόσια διαβούλευση με όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να 
εξετάσει τις πιθανές κατευθύνσεις της 
ανάπτυξης των δημοσιονομικών κανόνων 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. πιστεύει ότι το δημοσιονομικό 
σύμφωνο πρέπει να καταργηθεί καθώς 
οδηγεί τα κράτη μέλη να υιοθετούν 
ολοένα και πιο δραστικά μέτρα 
λιτότητας, τροφοδοτώντας έτσι την 
ύφεση και επιδεινώνοντας τις συνθήκες 
διαβίωσης των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. τονίζει ότι η εντολή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει 
να αναθεωρηθεί για να καθοριστεί ο 
βασικός της στόχος που αφορά την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
πλήρους απασχόλησης και της 
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κοινωνικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να καταπολεμήσουν τη 
φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, 
καθώς και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά τις επιζήμιες 
φορολογικές πρακτικές που υιοθετούν 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 341
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί νέους ιδίους 
πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
προκειμένου να δοθούν στην Ένωση τα 
μέσα για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
σημερινές και τις μελλοντικές 
προκλήσεις·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 342
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί νέους ιδίους 
πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
προκειμένου να δοθούν στην Ένωση τα 
μέσα για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις·

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία προς την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· 
ζητεί νέους ιδίους πόρους για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να 
δοθούν στην Ένωση τα μέσα για να 
αντιμετωπίσει καλύτερα τις σημερινές και 
τις μελλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη την ικανότητα συνεισφοράς κάθε 
κράτους μέλους στο σύστημα ιδίων 
πόρων και εξετάζοντας μέσα διόρθωσης, 
για τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη, 
των φθινόντων στοιχείων που υφίστανται 
στο παρόν σύστημα ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 343
Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί νέους ιδίους 
πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
προκειμένου να δοθούν στην Ένωση τα 
μέσα για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
σημερινές και τις μελλοντικές 
προκλήσεις·

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 344
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί νέους ιδίους 
πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
προκειμένου να δοθούν στην Ένωση τα 
μέσα για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις·

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
μετατοπίσουν τη φορολογία από την 
εργασία προς άλλες πηγές, όπου θα έχει 
λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η φορολόγηση 
του πλούτου· ζητεί νέους ιδίους πόρους 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
προκειμένου να δοθούν στην Ένωση τα 
μέσα για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις 
σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 345
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τη σημασία που έχει, 
μεταξύ άλλων βοηθητικών δεικτών, η 
παρακολούθηση του ποσοστού των 
ατόμων μεταξύ 15 και 24 ετών που είναι 
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 
κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και τονίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
νέες γυναίκες και τα κορίτσια λόγω της 
σημαντικής διαφοράς που υπάρχει 
μεταξύ των φύλων ως προς την αναλογία 
των νέων ΕΕΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 346
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France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι το κράτος 
δικαίου, μεταξύ άλλων ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης, 
καθώς και ποιοτικές δημόσιες διοικήσεις 
και δημόσιες συμβάσεις και αυστηρά 
πλαίσια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αποτελούν τη βάση για ένα 
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν 
να περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 347
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι το κράτος 
δικαίου, μεταξύ άλλων ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης, 
καθώς και ποιοτικές δημόσιες διοικήσεις 
και δημόσιες συμβάσεις και αυστηρά 
πλαίσια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αποτελούν τη βάση για ένα 
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

18. επαναλαμβάνει ότι το κράτος 
δικαίου, μεταξύ άλλων ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης, 
καθώς και ποιοτικές δημόσιες διοικήσεις 
και δημόσιες συμβάσεις και αυστηρά 
πλαίσια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αποτελούν τη βάση για ένα 
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· υπό το πρίσμα αυτό, καλεί τα 
κράτη μέλη να επικυρώσουν τον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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Χάρτη και την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τα κράτη μέλη στη διαδικασία αποδοχής 
και τήρησης όλων των διατάξεών του· το 
Δικαστήριο της ΕΕ θα πρέπει να 
ευθυγραμμίσει το καθεστώς του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με το 
καθεστώς άλλων διεθνών πράξεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν 
επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 348
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι το κράτος 
δικαίου, μεταξύ άλλων ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης, 
καθώς και ποιοτικές δημόσιες διοικήσεις 
και δημόσιες συμβάσεις και αυστηρά 
πλαίσια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αποτελούν τη βάση για ένα 
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

18. επαναλαμβάνει ότι ο στόχος του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να 
εξασφαλίσει υγιή δημόσια οικονομικά, 
αποφεύγοντας το υπερβολικό δημόσιο 
χρέος, αποτρέποντας τις υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες στην ΕΕ, 
υποστηρίζοντας τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας, την 
προώθηση της ανάπτυξης και των 
επενδύσεων, συνεπώς η ορθή χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
να περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επαναλαμβάνει ότι το κράτος 
δικαίου, μεταξύ άλλων ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης, 
καθώς και ποιοτικές δημόσιες διοικήσεις 
και δημόσιες συμβάσεις και αυστηρά 
πλαίσια για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, αποτελούν τη βάση για ένα 
υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

18. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό 
να υπάρχουν ποιοτικές δημόσιες 
διοικήσεις και δημόσιες συμβάσεις και 
αυστηρά πλαίσια για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, καθώς αποτελούν τη βάση 
για ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εύρυθμες αγορές εργασίας και για την 
ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να 
περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 350
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ανοδική σύγκλιση όσον 
αφορά την ίση, μη μεταβιβάσιμη και 
πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας 
και πατρότητας ως μέτρο που βελτιώνει 
την ισότητα των φύλων στο έργο της 
παροχής φροντίδας και προάγει την 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 
στην αγορά εργασίας και τη δικαιότερη 
κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας 
και της οικιακής εργασίας, με 
αποτέλεσμα να γεφυρώνει το χάσμα στην 
προσωρινή και μερική απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 351
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διεξάγει ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ στα κράτη 
μέλη· επικροτεί τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της απάτης, της 
κατάχρησης και της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 352
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα 
εμπόδια για τη θέσπιση της οδηγίας για 
τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια·

Or. en

Τροπολογία 353
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να βελτιώσουν τη συλλογή 
δεδομένων ανά φύλο, ιδίως σχετικά με τα 
βαθύτερα αίτια των ανισοτήτων μεταξύ 
των φύλων στην αγορά εργασίας, όπως η 
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χρήση διαφορετικών τύπων αδειών που 
σχετίζονται με την παροχή φροντίδας, ή 
συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα 
διάφορα αίτια του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων σε όλα τα 
κράτη μέλη· είναι πεπεισμένο ότι η 
έρευνα για τη χρήση του χρόνου θα 
πρέπει να διεξάγεται με επαρκή 
περιοδικότητα και σε επαρκές μέγεθος 
δείγματος προκειμένου να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με το χάσμα μεταξύ 
των φύλων ως προς τη μη αμειβόμενη 
φροντίδα και την οικιακή εργασία· τονίζει 
μετ’ επιτάσεως, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη να παρακολουθείται η πρόοδος 
στα θέματα ισότητας των φύλων, καθώς 
και ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων σε 
βάθος χρόνου· καλεί επίσης την Επιτροπή 
να παρακολουθεί τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας με βάση 
τις ώρες που εργάζονται ανά εβδομάδα, 
τα είδη συμβάσεων και την οικονομική 
ανεξαρτησία·

Or. en

Τροπολογία 354
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. τονίζει τη σημασία του 
προσανατολισμού των πολιτικών προς 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, 
προκειμένου να επιδιωχθούν στόχοι που 
αφορούν την ισότητα των φύλων· ζητεί 
να συμπεριληφθεί συστηματική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στην 
ισότητα των φύλων και να διατεθούν 
ειδικά κονδύλια για την ισότητα των 
φύλων, προκειμένου να επιτευχθεί 
ισότιμη και δίκαιη πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν στο 



AM\1197733EL.docx 89/92 PE646.977v01-00

EL

περιθώριο και θα συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε 
μορφής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προσδιορίσουν αποτελεσματικά μοντέλα 
χρηματοδότησης, προσαρμοσμένα στις 
εθνικές και τοπικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 355
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και τη συνεκτίμηση της ισότητας των 
φύλων στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, καθώς και την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους σε όλους 
τους τομείς πολιτικής και ειδικότερα στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 356
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18στ. υπενθυμίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ιδίως των 
εκθέσεων ανά χώρα για την 
παρακολούθηση της προόδου των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
υλοποίηση των ΣΒΑ, ιδίως του ΣΒΑ 5 και 
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των επιμέρους στόχων 5.4 και 5.5·

Or. en

Τροπολογία 357
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ζ. καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει 
ώστε να αρθούν τα εμπόδια στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
οριζόντια οδηγία για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η προστασία των γυναικών 
και άλλων ευάλωτων ομάδων σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 358
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18η. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν 
τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για 
την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, δεδομένου 
ότι η έμφυλη βία συνιστά πρόσθετο 
εμπόδιο για τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και την οικονομική 
τους ανεξαρτησία·

Or. en
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Τροπολογία 359
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18θ. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης παρενόχλησης στις πρακτικές 
πρόσληψης και στους χώρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για 
ανεξάρτητους μηχανισμούς υποβολής 
αναφορών· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 
εναντίωση στην παρουσία των γυναικών 
στην πολιτική και στον κλάδο των μέσων 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης και της κακοποίησης στο 
διαδίκτυο και στον χώρο εργασίας, 
γεγονός που οδηγεί τις γυναίκες μακριά 
από θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν 
έκθεση στο κοινό και συντείνει σε ένα 
επιβλαβές περιβάλλον αποκλεισμού για 
τις γυναίκες που εργάζονται σε αυτούς 
τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 360
Lina Gálvez Muñoz
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ι. ζητεί πολιτικές που στηρίζουν την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών, 
διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, προσφέρουν ειδικά 
σχεδιασμένη κατάρτιση και θεσπίζουν 
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μέτρα για τη συμφιλίωση επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής·

Or. en


