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Τροπολογία 34
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη 
μέλη θεωρούν την προώθηση της 
απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος 
και συντονίζουν τη σχετική τους δράση 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Η παράλυση της οικονομικής 
δραστηριότητας ως συνέπεια της κρίσης 
του Covid-19 έχει προκαλέσει σοβαρό 
πρόβλημα ρευστότητας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το οποίο για 
να μετατραπεί σε πρόβλημα 
φερεγγυότητας συνεπάγεται το κλείσιμο 
πολλών από αυτές, κάτι που θα επηρέαζε 
κυρίως τις ΜΜΕ και τους 
αυτοαπασχολούμενους. Για τον λόγο 
αυτό, η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τις 
πολιτικές της προτεραιότητες και να 
αναπροσανατολίσει το ΠΔΠ ούτως ώστε 
να διατηρήσει το υφιστάμενο 
βιομηχανικό ιστό και να επικεντρωθεί 
στην οικονομική ανάκαμψη. Τα κράτη 
μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν 
για την ανάπτυξη συντονισμένης 
στρατηγικής για την απασχόληση, και 
ιδίως για να διευκολυνθεί η συνέχιση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την 
εξασφάλιση της πρόσβασης στη 
ρευστότητα και την προώθηση μιας 
πολιτικής για την κατάργηση ή τη μείωση 
των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη 
βελτίωση της πρόσβασης και της 
παραμονής στην αγορά εργασίας, 
προωθείται η ανάπτυξη ειδικευμένου, 
εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου 
εργατικού δυναμικού, καθώς και οι 
ευέλικτες αγορές εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να μειωθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. 
Τα κράτη μέλη θεωρούν την προώθηση της 
απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος 
και συντονίζουν τη σχετική τους δράση 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
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εργατικό δυναμικό.
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Τροπολογία 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό. Για την αντιμετώπιση 
μεγάλων κλυδωνισμών, τα κράτη μέλη 
και η Ένωση θα πρέπει να αποκτήσουν 
μακροπρόθεσμα εργαλεία ώστε να 
διατηρούν τις θέσεις απασχόλησης και 
τις δεξιότητες και να μειώνουν την πίεση 
στα εθνικά δημόσια οικονομικά, ιδίως με 
τη δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού 
καθεστώτος αντασφάλισης για την 
ανεργία.
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Τροπολογία 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν 
συντονισμένη στρατηγική για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
της υγείας και της ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, καθώς και αγορών 
εργασίας χωρίς διακρίσεις, που ορίζονται 
από ένα κανονιστικό πλαίσιο και που 
εγγυώνται την πλήρη προστασία των 
οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και 
ανταποκρίνονται στην απαίτηση για μια 
κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια 
κυκλική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της αειφόρου 
ανάπτυξης και υψηλού επιπέδου 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα κράτη μέλη θεωρούν την 
προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική 
τους δράση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές 
όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τη 
διαχείριση και το εργατικό δυναμικό.

Or. it

Τροπολογία 37
Tomáš Zdechovský
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
αποτελεσματικής και συντονισμένης 
στρατηγικής για την απασχόληση, και 
ιδίως για την προώθηση ειδικευμένου, 
εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου 
εργατικού δυναμικού, μέσω της ενίσχυσης 
των δεσμών μεταξύ του εκπαιδευτικού 
συστήματος και των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η 
προώθηση αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό. Στην παρούσα 
κατάσταση που έχει προκληθεί από την 
πανδημία του COVID 19 θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που 
χάνουν τη δουλειά τους.

Or. en

Τροπολογία 38
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου και εκπαιδευμένου εργατικού 
δυναμικού, την ενθάρρυνση της 
αντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας, τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού για τις 
επιχειρήσεις περιβάλλοντος, καθώς και 
αγορών εργασίας που να ανταποκρίνονται 
στις εξελίξεις της οικονομίας και στις 
κρίσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης, της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
υψηλού επιπέδου προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα κράτη μέλη θεωρούν την 
προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική 
τους δράση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές 
όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τη 
διαχείριση και το εργατικό δυναμικό.

Or. fr

Τροπολογία 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
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ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19, η 
οποία θα έχει σοβαρό και μακροχρόνιο 
αντίκτυπο στις αγορές εργασίας της ΕΕ, 
απαιτεί την ανάληψη συντονισμένης 
δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης 
και την τόνωση της οικονομίας και της 
ζήτησης εργασίας.

Or. pl

Τροπολογία 40
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής, σύμφωνα με 
την κατανομή των εξουσιών μεταξύ της 
ΕΕ και των κρατών μελών και τις αρχές 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, για την απασχόληση, και 
ιδίως για την προώθηση ειδικευμένου, 
εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου 
εργατικού δυναμικού, καθώς και αγορών 
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κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

εργασίας που να ανταποκρίνονται στις 
εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους 
απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, της 
ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης και 
υψηλού επιπέδου προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα κράτη μέλη θεωρούν την 
προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική 
τους δράση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές 
όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τη 
διαχείριση και το εργατικό δυναμικό.

Or. en

Τροπολογία 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και δυναμικών και μακρόπνοων 
αγορών εργασίας που να ανταποκρίνονται 
στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους 
απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, της 
ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης και 
υψηλού επιπέδου προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα κράτη μέλη θεωρούν την 
προώθηση της βασιζόμενης στην ισότητα 
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συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

των ευκαιριών και στην κοινωνική 
δικαιοσύνη απασχόλησης θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη σχετική 
τους δράση στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές 
όσον αφορά τις αρμοδιότητες για τη 
διαχείριση και το εργατικό δυναμικό.

Or. fr

Τροπολογία 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, με σεβασμό στις 
εθνικές πρακτικές και στην αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

Or. en
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Τροπολογία 43
José Manuel Fernandes

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας και 
ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

Or. pt

Τροπολογία 44
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 

(1) Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει 
να εργαστούν για την ανάπτυξη 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση 
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ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 
ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, 
καθώς και αγορών εργασίας που να 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της 
οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πλήρους απασχόλησης και 
κοινωνικής προόδου, της εξάλειψης των 
αποκλεισμών, της ισορροπημένης 
οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού 
επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη 
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος και 
συντονίζουν τη σχετική τους δράση στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές πρακτικές όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση και το 
εργατικό δυναμικό.

Or. sk

Τροπολογία 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η κρίση του COVID-19 έχει και 
θα έχει πολυάριθμες επιπτώσεις στην 
απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και τις συνθήκες εργασίας. Σε συνέχεια 
της παύσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, πολλοί εργαζόμενοι 
βρέθηκαν σε κατάσταση μερικής 
ανεργίας και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι 
ΜΜΕ, αντιμετώπισαν προβλήματα 
ρευστότητας. Οι εργαζόμενοι σε 
επισφαλείς θέσεις εργασίας και τα 
ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα ήταν 
συνήθως στην πρώτη γραμμή κάτω από 
συνθήκες υψηλού υγειονομικού κινδύνου. 
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Αρκετοί εργαζόμενοι και επιχειρήσεις 
δούλεψαν με τηλεργασία και έκαναν 
εκτεταμένη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων. Για να αντιμετωπίσουν αυτή 
την άνευ προηγούμενου σε επίπεδο 
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής 
δικαιοσύνης κρίση, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν υπέρ 
ενός μαζικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
επανεκκίνησης για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, μέσω της παροχής της 
απαραίτητης βοήθειας ώστε να έχουν 
πρόσβαση σε ρευστότητα, καθώς και των 
εργαζομένων, ιδίως μέσω της 
χρηματοδότησης της μερικής ανεργίας 
και της διασφάλισης των θέσεων 
απασχόλησης. Στόχος πρέπει να είναι η 
προστασία και η ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για τη 
διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης, 
των μισθών αλλά και των συνθηκών 
εργασίας. Με αφορμή αυτή την κρίση και 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της, η 
Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Η 
κοινωνική πολιτική και η πολιτική 
απασχόλησης πρέπει να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, να ενσωματωθούν στους 
στόχους που ορίζονται στην Πράσινη 
Συμφωνία και να στηρίξουν την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. fr

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

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ 
προηγουμένου κρίση με απρόβλεπτες 
συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων, στην 
κοινωνία και την οικονομία. Η Ένωση 
και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
περιορίσουν τον οικονομικό και 
κοινωνικό κλυδωνισμό που προκαλεί η 
κρίση, να εμποδίσουν τις μαζικές 
απώλειες θέσεων εργασίας, και μια βαθιά 
ύφεση, καθώς και να αναπτύξουν ένα 
βιώσιμο και δίκαιο σχέδιο ανάκαμψης με 
ισχυρές επενδύσεις, το οποίο θα ενισχύσει 
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και 
περίθαλψης και θα καταστήσει την 
κοινωνία και την οικονομία πιο 
ανθεκτικές, ενώ παράλληλα θα σέβεται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και την 
τήρηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να αποτελέσουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
στρατηγική οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης η οποία θα παρακολουθείται 
από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Or. en

Τροπολογία 47
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Ένωση θα πρέπει να σέβεται το 
πρότυπο ρύθμισης της αγοράς εργασίας 
κάθε κράτους μέλους. Τα όρια των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης και οι αρχές 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας πρέπει επίσης να γίνονται 
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σεβαστά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφασίσουν σχετικά με τους στόχους 
και τον ρυθμό ανάπτυξής τους και να 
διασφαλίσουν ότι ο τελευταίος 
ευθυγραμμίζεται με τις οικείες 
οικονομικές συνθήκες. Η Σουηδία θα 
πρέπει να έχει μόνιμη επιλογή εξαίρεσης 
από κάθε ρύθμιση της αγοράς εργασίας 
που θα μπορούσε να παρεμποδίσει το 
σουηδικό μοντέλο ρύθμισής της.

Or. en

Τροπολογία 48
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εργαστούν με συντονισμένο 
τρόπο για να εξασφαλίσουν την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω 
της ομαλής και ασφαλούς ροής 
εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών, και 
για να αποτρέψουν την εμφάνιση 
διαλείψεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και 
παραγωγής.

Or. es

Τροπολογία 49
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και 

διαγράφεται
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την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 50
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την 
πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες 
και την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού και άλλων μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων. Κατά τον καθορισμό 
και την εφαρμογή των πολιτικών και 
δράσεών της, η Ένωση πρέπει να 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται 
με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης και αγορών εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την ύπαρξη 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών που είναι 
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οικονομικά προσιτές και γεωγραφικά 
προσβάσιμες, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. sk

Τροπολογία 51
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, 
η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 52
Margarita de la Pisa Carrión



PE650.650v01-00 18/103 AM\1204312EL.docx

EL

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, 
καθώς και την υγεία των ηλικιωμένων. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του 
Covid-19 και να εστιάζει τις προσπάθειές 
της στην αποφυγή του κλεισίματος 
βιώσιμων επιχειρήσεων με σκοπό την 
προστασία των υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης και τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας. Η ΕΕ 
θα συνεχίσει να εργάζεται για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 53
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τη 
φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
τις διακρίσεις και να προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 
καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
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προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης και ποιοτικής 
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, τη 
διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της διά βίου 
μάθησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την 
ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες και 
την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού και άλλων ευάλωτων ομάδων. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή αγορών 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, της 
πλήρους απασχόλησης, των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και αξιοπρεπών 
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κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μισθών, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας για όλους, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, με ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
με προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού 
και των ασθενέστερων κοινωνικών 
ομάδων. Κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, 
η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου και επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας για όλους, την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
όλες τις μορφές φτώχειας, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να έχει 
ως στόχο να εξασφαλίζονται τα 
υψηλότερα επίπεδα όσο αφορά την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 
καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
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των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. pl

Τροπολογία 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια, 
την υλική στέρηση και τις διακρίσεις και 
να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και 
προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Antonius Manders

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διακρίσεων λόγω ηλικίας, και να προωθεί 
την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 
καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Or. nl

Τροπολογία 60
Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική 
δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

(2) Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια 
και τις διακρίσεις και να προωθεί την 
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, 
καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών 
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αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση 
(ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου(5), 
αποτελούν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές. Καθοδηγούν την 
υλοποίηση της πολιτικής στο επίπεδο των 
κρατών μελών και της Ένωσης, 
αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των κρατών μελών. Οι 
προκύπτουσες συντονισμένες εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση 
(ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου(5), 
αποτελούν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές. Λαμβάνοντας 
υπόψη μια άνευ προηγουμένου 
κατάσταση που προκαλείται από την 
πανδημία του COVID-19, οι 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
καθοδηγούν συνολικά την υλοποίηση της 
πολιτικής στο επίπεδο των κρατών μελών 
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δημιουργούν ένα κατάλληλο συνολικό 
μείγμα βιώσιμων οικονομικών πολιτικών 
και πολιτικών απασχόλησης, το οποίο 
αναμένεται να επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

και της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών μελών 
και το πνεύμα της πλήρους οικονομικής 
και κοινωνικής αλληλεγγύης προκειμένου 
να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τις 
σοβαρές συνέπειες που προκαλεί αυτή η 
πανδημία. Οι προκύπτουσες 
συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές 
πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν 
ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα 
σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, στο 
εσωτερικό όλων των κρατών μελών.

__________________ __________________
5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

Or. it

Τροπολογία 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
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Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Εντάσσονται στη συνολική στρατηγική 
της ΕΕ που καθορίζεται από τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, την 
Πράσινη Συμφωνία και τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

__________________ __________________
5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

Or. fr

Τροπολογία 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
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γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα, καθώς και μια 
αποτελεσματική απάντηση στον 
αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 
στις αγορές εργασίας και τις οικονομίες 
των κρατών μελών.

__________________ __________________
5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

Or. pl

Τροπολογία 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
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οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης σύμφωνα με τους σχετικούς 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο 
αναμένεται να επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

__________________ __________________
5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

Or. en

Τροπολογία 65
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 

(3) Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και 
εφαρμόσει μηχανισμούς συντονισμού 
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οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα 
κατάλληλο συνολικό μείγμα βιώσιμων 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης, το οποίο αναμένεται να 
επιτύχει θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης. Ως μέρος αυτών των 
μηχανισμών, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, μαζί με τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως παρατίθενται στη 
σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου(5), αποτελούν τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. 
Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής 
στο επίπεδο των κρατών μελών και της 
Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι προκύπτουσες συντονισμένες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις δημιουργούν μια 
ανθεκτική και ποιοτική αγορά εργασίας.

__________________ __________________
5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

5 Σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2015, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 192 της 18.7.2015, σ. 27).

Or. fr

Τροπολογία 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών διαρθρώνονται σύμφωνα με τις 
νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν σε 
επίπεδο Ένωσης για να υποστηρίξουν τα 
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κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των άνευ 
προηγουμένου επιπτώσεων στην υγεία, 
τον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα 
που προκλήθηκαν από την πανδημία του 
COVID-19 και για να τα επιτρέπουν να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν την πλήρη προστασία όλων 
των πολιτών, όσον αφορά την 
απασχόληση και την αμοιβή, καθώς και 
των επιχειρήσεων και της υγείας και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τις 
διάφορες ενωσιακές πρωτοβουλίες, μεταξύ 
άλλων τη σύσταση του Συμβουλίου, της 
22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση 
εγγυήσεων για τη νεολαία(6), τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 
2016, για την ένταξη των μακροχρονίως 
ανέργων στην αγορά εργασίας (7), τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις 
Διαδρομές Αναβάθμισης των 
Δεξιοτήτων(8), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (9), τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά 
βίου μάθησης(10), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για 

(4) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης πρέπει να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης, στην εφαρμογή της 
αναπτυξιακής στρατηγικής μας που 
ορίζεται στην Πράσινη Συμφωνία και 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές συνάδουν 
με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία και τις διάφορες ενωσιακές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, 
για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη 
νεολαία(6), τη σύσταση του Συμβουλίου, 
της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την 
ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην 
αγορά εργασίας (7), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, 
όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης 
των Δεξιοτήτων(8), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, 
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υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας (11) και τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία (12).

σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (9), τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά 
βίου μάθησης(10), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για 
υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας (11) και τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία (12).

__________________ __________________
6 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1. 6 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
7 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1. 7 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.
8 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1. 8 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
9 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1. 9 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.
10 ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1. 10 ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1.
11 ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 4. 11 ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 4.
12 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1 12 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και τις 
διάφορες ενωσιακές πρωτοβουλίες, μεταξύ 
άλλων τη σύσταση του Συμβουλίου, της 
22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση 
εγγυήσεων για τη νεολαία(6), τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 
2016, για την ένταξη των μακροχρονίως 
ανέργων στην αγορά εργασίας (7), τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης 

(4) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης συμβάλλουν στην 
πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, των στόχων 
της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και συνάδουν με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία και τις διάφορες 
ενωσιακές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας 
Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων 
για τη νεολαία(6), τη σύσταση του 
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Δεκεμβρίου 2016, όσον αφορά τις 
Διαδρομές Αναβάθμισης των 
Δεξιοτήτων(8), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (9), τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά 
βίου μάθησης(10), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για 
υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας (11) και τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία(12).

Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, 
για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων 
στην αγορά εργασίας (7), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, 
όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης 
των Δεξιοτήτων(8), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας (9), τη σύσταση 
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά 
βίου μάθησης(10), τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2019, για 
υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας (11) και τη 
σύσταση του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία(12).

__________________ __________________
6 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1. 6 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
7 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1. 7 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.
8 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1. 8 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
9 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1. 9 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.
10 ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1. 10 ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1.
11 ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 4. 11 ΕΕ C 189 της 5.6.2019, σ. 4.
12 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1. 12 ΕΕ C 387 της 15.11.2019, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 69
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό 
πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο 
πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία 
των οικονομικών πολιτικών και των 

διαγράφεται
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πολιτικών απασχόλησης. Κατά την 
επιδίωξη της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της 
δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενσωματώνει τις 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση 
της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων
__________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. en

Τροπολογία 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και των κοινωνικών 
και των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η 
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παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
θα πρέπει να αποτελεί το ολοκληρωμένο 
εργαλείο διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση μιας κοινωνικά και 
οικονομικά ισορροπημένης ανάκαμψης. 
Θα πρέπει να αναθεωρείται μαζί με την 
Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως 
τη νέα κατάσταση και να διασφαλίζει ότι 
οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και 
οικονομικοί στόχοι έχουν ίση 
προτεραιότητα. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
πρέπει να ενσωματώνει περαιτέρω τις 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
πιο ισχυρής συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των 
πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και να στηρίζει την επίτευξη των στόχων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη (13) και, μεταξύ 
άλλων, της ισότητας των φύλων. Οι 
πολιτικές για την απασχόληση και οι 
οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των 
κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν 
με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά 
βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας, την 
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
των ίσων ευκαιριών, καθώς και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των 
περιφερειακών ανισοτήτων. Ο δείκτης 
ισότητας των φύλων θα βελτιώνει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως εργαλείου 
παρακολούθησης της προόδου προς την 
επίτευξη του στόχου για την απασχόληση 
και του κοινωνικού στόχου, ώστε να 
αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις των 
μακροοικονομικών πολιτικών στα θέματα 
φύλου.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
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Εθνών Εθνών

Or. en

Τροπολογία 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό 
πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο 
πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία 
των οικονομικών πολιτικών και των 
πολιτικών απασχόλησης. Κατά την 
επιδίωξη της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της 
δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενσωματώνει τις 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη13. Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

(5) Λαµβανοµένης υπόψη της 
σοβαρής κρίσης σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας 
του COVID-19, τα διάφορα μέσα του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει να 
υποβληθούν σε σημαντική αναθεώρηση 
το συντομότερο δυνατό, ώστε να 
επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη να 
προστατεύουν την υγεία όλων των 
πολιτών, την απασχόληση και το 
εισόδημα, καθώς και τις επιχειρήσεις, 
από τις συνέπειες αυτής της κρίσης, 
δημιουργώντας ένα νέο γενικό πλαίσιο 
ολοκληρωμένου, πολυμερούς συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών και των 
πολιτικών απασχόλησης που ενισχύει την 
πιστή συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ 
των διαφόρων κρατών μελών, ακόμη και 
μετά την πανδημία. Κατά την επιδίωξη 
της ισότητας και των υψηλότερων 
επιπέδων της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η 
αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
πρέπει να συμβάλει στην πλήρη και 
ταχεία εφαρμογή των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
στενής συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να 
στηρίξει με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο την επίτευξη των στόχων για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη13. Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
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της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, κυκλική και 
ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 
την ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη 
διασφάλιση των υψηλότερων επιπέδων 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την επίτευξη της 
εξάλειψης των ανισοτήτων και των 
περιφερειακών ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. it

Τροπολογία 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και των κοινωνικών 
και των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
θα πρέπει να αποτελεί το ολοκληρωμένο 
εργαλείο διακυβέρνησης για τη 
διασφάλιση μιας κοινωνικά και 
οικονομικά ισορροπημένης ανάκαμψης. 
Θα πρέπει να αναθεωρείται μαζί με την 
Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως 
τη νέα κατάσταση και να διασφαλίζει ότι 
οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και 
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απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

οικονομικοί στόχοι έχουν ίση 
προτεραιότητα. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
πρέπει να ενσωματώνει περαιτέρω τις 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
πιο ισχυρής συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των 
πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και να στηρίζει την επίτευξη των στόχων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές 
για την απασχόληση και οι οικονομικές 
πολιτικές της Ένωσης και των κρατών 
μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη, και 
ψηφιακή οικονομία χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς, για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. en

Τροπολογία 73
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
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περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση 
της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με την απάντηση 
της Ευρώπης στην κρίση μετά την 
πανδημία του COVID-19 και θα πρέπει 
επίσης, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαίτερα σοβαρών επιπτώσεων αυτής 
της κρίσης σε ορισμένους ευρωπαϊκούς 
βιομηχανικούς και επιχειρηματικούς 
τομείς, να στηρίξουν τη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά 
βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. sk

Τροπολογία 74
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
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στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων με σκοπό την εξασφάλιση 
αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. fr

Τροπολογία 75
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία με την αξιοποίηση της 
καινοτομίας και της τεχνολογίας για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη 
στήριξη των ΜΜΕ, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στη νεολαία, καθώς και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των 
περιφερειακών ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. fr
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη της οικονομικής ευημερίας 
σύμφωνα με τους στόχους για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές της Ένωσης 
και των κρατών μελών για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
που έχουν ως γνώμονα την ευημερία και 
βασίζονται σε ένα «μαγικό πολύγωνο» θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία 
των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη13. Οι πολιτικές 
για την απασχόληση και οι οικονομικές 
πολιτικές της Ένωσης και των κρατών 
μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και 
ψηφιακή οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία 
των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη13. Οι πολιτικές 
για την απασχόληση και οι οικονομικές 
πολιτικές της Ένωσης και των κρατών 
μελών θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν 
με σκοπό, πρώτον, την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης που εξακολουθεί να 
επηρεάζει σοβαρά αρκετά κράτη μέλη 
και, δεύτερον, την προστασία των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των 
ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων. Θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση 
της καινοτομίας, η προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και η αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. es
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς για την 
εξασφάλιση ανοδικής κοινωνικής 
σύγκλισης, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. fr
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων 
ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
ανισοτήτων

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της στενής 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (13). Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής 
ένταξης και των ίσων ευκαιριών, καθώς 
και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και 
των περιφερειακών ανισοτήτων.

__________________ __________________
13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

13 Ψήφισμα A/RES/70/1 των Ηνωμένων 
Εθνών

Or. pl

Τροπολογία 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει 
αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των 
αγορών εργασίας και των συναφών 
πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση 
αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, η 
παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και η 
δημογραφική αλλαγή μεταμορφώνουν τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων, την άντληση διδαγμάτων 
από προηγούμενες και τρέχουσες κρίσεις 
και την προσαρμογή των υφιστάμενων 
συστημάτων για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η 
οποία να περιλαμβάνει κοινωνικούς 
εταίρους από όλα τα επίπεδα, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και απαιτεί 
επίσης την αναθεώρηση της ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την οικονομική 
διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής 
θα περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για 
κατάλληλα προγραμματισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, την 
κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό 
διάλογο, την παραγωγικότητα, την 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση 
και την ανθεκτικότητα παράλληλα με την 
άσκηση υπεύθυνης δημοσιονομικής 
ευελιξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη «γενική ρήτρα διαφυγής» που 
ενεργοποιήθηκε με την απόφαση του 
Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2020. Η 
διάρκεια ισχύος της «γενικής ρήτρας 
διαφυγής» πρέπει να αντικατοπτρίζει την 



PE650.650v01-00 46/103 AM\1204312EL.docx

EL

εξάπλωση, το βάθος και τη συμμετρική 
προέλευση της υγειονομικής και 
οικονομικής κρίσης, καθώς και τη 
διάρκεια των επιπτώσεών της, και θα 
πρέπει να οδηγεί σε ουσιαστική 
αναθεώρηση του Συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο 
έχει αποδειχθεί ακατάλληλο για την 
αντιμετώπιση τόσο συμμετρικών όσο και 
ασύμμετρων οικονομικών κλυδωνισμών. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα 
συνδυάζονται μέτρα σχετικά την 
προσφορά και τη ζήτηση και θα 
λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με την 
πανδημία του COVID-19 και το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών. 
Τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των 
αγορών εργασίας και των συναφών με 
αυτά πολιτικών, πρέπει να είναι σε θέση 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για 
την εξάλειψη της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας 
την πλήρη προστασία της ανθρώπινης 
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οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση 
και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

υγείας και επιτυγχάνοντας την πλήρη 
απασχόληση. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς και αναθεώρηση της ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την οικονομική 
διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής 
θα περιλαμβάνει προώθηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
ευνοϊκών υπέρ των συστημάτων 
δημόσιας υγείας επενδύσεων, ανανέωση 
της δέσμευσης για μεταρρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση 
στην ιατρική περίθαλψη, την προστασία 
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, την πλήρη προστασία του 
περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, 
βελτιώνοντας, επίσης, την 
παραγωγικότητα, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και την 
ανοδική σύγκλιση της προστασίας σε 
επίπεδο εργασίας και κοινωνίας. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα 
συνδυάζονται μέτρα σχετικά με την 
προσφορά και τη ζήτηση και θα 
λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η ανάγκη 
επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050 το αργότερο.

Or. it

Τροπολογία 82
Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
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συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει άμεση 
και συντονισμένη ανταπόκριση των 
κρατών μελών στις παγκόσμιες κρίσεις 
όπως η πανδημία του COVID που 
μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας, την ανάγκη για 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της ισχυρής δέσμευσης για 
κατάλληλα προγραμματισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την 
ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Η δράση 
πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
χρήση νέων τεχνολογιών για τη στήριξη 
των αγορών εργασίας στα κράτη μέλη. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα 
συνδυάζονται μέτρα σχετικά με την 
προσφορά και τη ζήτηση, με τη δέουσα 
προσοχή στις ανάγκες προσφοράς και 
ζήτησης της αγοράς εργασίας, και θα 
λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 83
Miriam Lexmann
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν την οικονομία και την 
κοινωνία της Ευρώπης, όπως δείχνει η 
κρίση της νόσου COVID-19. Η Ένωση και 
τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Απαιτούνται 
επίσης αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα 
μέτρα για τον μετριασμό του αντικτύπου 
της κρίσης και την παροχή 
χρηματοδοτικής βοήθειας σε 
επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές και 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, καθώς σε 
νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που διατρέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 



PE650.650v01-00 50/103 AM\1204312EL.docx

EL

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. sk

Τροπολογία 84
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και 
τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει 
αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή 
αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των 
αγορών εργασίας και των συναφών 
πολιτικών των κρατών μελών. Η 
πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, 
φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση 
πολιτικής σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και 
την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 

(6) Οι αγορές εργασίας βρίσκονται σε 
πλήρη μεταμόρφωση λόγω της 
ψηφιοποίησης και της εισαγωγής νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας. Υπάρχει μια επανάσταση 
δεξιοτήτων η οποία διευρύνει το χάσμα 
μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς 
ταλαντούχων εργαζομένων υψηλής 
εξειδίκευσης. Είναι σημαντικό τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική για 
την επέκταση και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της προσφοράς εργαζομένων 
υψηλής εξειδίκευσης. Παράλληλα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
κατάλληλα προγραμματισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση 
και την ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.
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επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. de

Τροπολογία 85
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
καθώς και οι συνέπειες της κρίσης που 
συνδέεται με τον COVID-19 θα 
μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης και θα στηρίξουν 
την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις 
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επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση 
του COVID-19. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
δράσης θα συνδυάζονται μέτρα σχετικά 
την προσφορά και τη ζήτηση και θα 
λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, τη δημιουργία βιώσιμων 
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συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

θέσεων εργασίας, την κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, την ανοδική κοινωνική 
σύγκλιση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και της ανασφάλειας καθώς και 
την ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
μεταμορφώνουν ριζικά τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
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ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική κοινωνική σύγκλιση, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και της 
ανασφάλειας καθώς και την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 88
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κλιματική αλλαγή και οι 
προκλήσεις που συνδέονται με το 
περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η 
ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή 
θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 

(6) Οι κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις, η ψηφιοποίηση και η 
δημογραφική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων 
ερήμωσης και διασποράς του πληθυσμού 
που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές 
αγροτικές περιοχές, θα μεταμορφώσουν 
τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. 
Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει 
να συνεργαστούν για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών 
παραγόντων και την προσαρμογή των 
υφιστάμενων συστημάτων, βάσει αναγκών, 
αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση 
των οικονομιών, των αγορών εργασίας και 
των συναφών πολιτικών των κρατών 
μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί 
συντονισμένη, φιλόδοξη και 
αποτελεσματική δράση πολιτικής σε 
ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε 
συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την 
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δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω 
δράση πολιτικής θα περιλαμβάνει 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, 
ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα 
προγραμματισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την 
ανθεκτικότητα και την άσκηση 
δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της 
εν λόγω δράσης θα συνδυάζονται μέτρα 
σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και 
θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα.

Or. es

Τροπολογία 89
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν 
μια διοργανική διακήρυξη για τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (14). Ο πυλώνας ορίζει 20 
βασικές αρχές και δικαιώματα που έχουν 
σκοπό να στηρίξουν εύρυθμες και δίκαιες 
αγορές εργασίας και συστήματα 
πρόνοιας, που διαρθρώνονται σε τρεις 
κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, και κοινωνική προστασία και 
κοινωνική ένταξη. Οι αρχές και τα 
δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις στη 
στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 

διαγράφεται
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κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών 
μελών, για την προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο και τον συνδυασμό 
του «κοινωνικού τομέα» και της 
«αγοράς» στη σημερινή σύγχρονη 
οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω της 
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.
__________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Or. en

Τροπολογία 90
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν 
κατευθύνσεις στη στρατηγική μας 
εξασφαλίζοντας ότι οι μεταβάσεις στην 
κλιματική ουδετερότητα και στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και οι δημογραφικές 
αλλαγές διακρίνονται από κοινωνική 
δικαιοσύνη. Ο πυλώνας αποτελεί πλαίσιο 
αναφοράς για την παρακολούθηση των 
εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων 

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προσοχή 
στην αρχή της επικουρικότητας. Ο 
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
εναρμόνιση και τυποποίηση των 
κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών 
στους διάφορους τομείς.
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των κρατών μελών, για την προώθηση 
των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τον 
συνδυασμό του «κοινωνικού τομέα» και 
της «αγοράς» στη σημερινή σύγχρονη 
οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω της 
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας.

__________________ __________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10. 14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Or. de

Τροπολογία 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
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εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας.

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας. Η εφαρμογή των αρχών του 
πυλώνα θα συμβάλει στον μετριασμό των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
της κρίσης του COVID-19 και στην έξοδο 
από την κρίση με μια πιο ανθεκτική και 
πολυδεκτική κοινωνία και οικονομία.

__________________ __________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10. 14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Or. en

Τροπολογία 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς (ιδίως όσον 
αφορά τον αντίκτυπο της κρίσης που 
προκάλεσε η νόσος COVID-19) για την 
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για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας.

παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας.

__________________ __________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10. 14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Or. pl

Τροπολογία 93
Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
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και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας.

και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας 
και της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου μας.

__________________ __________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10. 14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Or. en

Τροπολογία 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν μια 
διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (14). Ο 
πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που έχουν σκοπό να στηρίξουν 
εύρυθμες και δίκαιες αγορές εργασίας και 
συστήματα πρόνοιας, που διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και κοινωνική 
προστασία και κοινωνική ένταξη. Οι αρχές 
και τα δικαιώματα παρέχουν κατευθύνσεις 
στη στρατηγική μας και πρέπει να 
εφαρμοστούν εξασφαλίζοντας ότι οι 
μεταβάσεις στην κλιματική ουδετερότητα 
και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και οι 
δημογραφικές αλλαγές διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πυλώνας 
αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την 
παρακολούθηση των εργασιακών και 
κοινωνικών επιδόσεων των κρατών μελών, 
για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
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τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας.

και τον συνδυασμό του «κοινωνικού 
τομέα» και της «αγοράς» στη σημερινή 
σύγχρονη οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω 
της προώθησης της κοινωνικής 
οικονομίας.

__________________ __________________
14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10. 14 ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.

Or. fr

Τροπολογία 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Τα μέτρα αντιμετώπισης της 
κρίσης και τα μέτρα ανάκαμψης, και οι 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα 
πρέπει να διαμορφώνονται μετά από 
επαρκή και ουσιαστικό κοινωνικό 
διάλογο, με σεβασμό και ενίσχυση των 
εθνικών πρακτικών για τις εργασιακές 
σχέσεις και να παρέχουν την απαραίτητη 
ευκαιρία για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων. Κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
σέβονται και να ενισχύουν τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, και να λαμβάνουν 
μέτρα επέκτασης της κάλυψης των 
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συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 96
Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις 
πολιτικές και τις προσπάθειές τους 
σχετικά με την άρση τυχόν περιττών 
διοικητικών φραγμών που βαρύνουν τις 
μεταρρυθμίσεις σχετικά με την αγορά 
εργασίας, ούτως ώστε να βελτιώσουν την 
ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της 
εξελισσόμενης ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom



AM\1204312EL.docx 63/103 PE650.650v01-00

EL

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της 
καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, των πολιτικών διά βίου μάθησης 
και κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, 
της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων. Οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να 
εξασφαλίσουν έναν βαθμό ευελιξίας της 
αγοράς εργασίας καθώς και να εγγυηθούν 
στους Ευρωπαίους εργαζομένους 
ισότιμες αποδοχές, αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο και σύστημα κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας για όλους.

Or. fr

Τροπολογία 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
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άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων. Τα κράτη 
μέλη και η Ένωση θα πρέπει να 
αναλάβουν δράσεις ώστε να αυξήσουν 
την πυκνότητα των συνδικαλιστικών και 
των εργοδοτικών οργανώσεων ως μέσο 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου.

Or. en

Τροπολογία 99
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, με 
προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση σε 
επιχειρηματικό επίπεδο, ούτως ώστε να 
μπορέσουν οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ 
και οι αυτοαπασχολούμενοι, να 
προσαρμοστούν στη δική τους 
πραγματικότητα και να παρέχουν την 
απαραίτητη ευκαιρία για να ληφθούν 
ευρέως υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά 
θέματα, μεταξύ άλλων οι βελτιώσεις της 
βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, των πολιτικών διά βίου μάθησης 
και κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, 
της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.
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Τροπολογία 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, 
της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις των μέτρων 
καταπολέμησης της φτώχειας, των 
διακρίσεων και της ανασφάλειας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας και της υγείας και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, της 
ένταξης, καθώς και των πραγματικών 
εισοδημάτων.

Or. it

Τροπολογία 101
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 

(8) Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με 
τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, 
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εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα 
πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές 
πρακτικές κοινωνικού διαλόγου και να 
παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για να 
ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

Or. en

Τροπολογία 102
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.

(8) Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών μηχανισμών καθορισμού των 
μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις 
εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου 
και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία 
για να ληφθούν ευρέως υπόψη τα 
κοινωνικοοικονομικά θέματα, μεταξύ 
άλλων οι βελτιώσεις της βιωσιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, της 
ένταξης των ατόμων με αναπηρίες και 
των ομάδων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση για άλλους λόγους, των 
πολιτικών διά βίου μάθησης και 
κατάρτισης, των συνθηκών εργασίας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, της 
δημόσιας υγείας, της ένταξης, καθώς και 
των πραγματικών εισοδημάτων.
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Or. sk

Τροπολογία 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί αντιμετώπισης της 
κρίσης και οι μελλοντικοί 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια πιο ανθεκτική και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία 
οι άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε όλες τις 
μορφές τους. Θα πρέπει να παρέχεται σε 
όλους η δυνατότητα πλήρους συμβολής 
στην κοινωνία, να εξασφαλιστούν 
ευκαιρίες για όλους, και να εξαλειφθεί η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός 
(μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά), 
ιδίως με τη διασφάλιση επαρκών 
κοινωνικών επενδύσεων και τη θέσπιση 
της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, 
της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
αγορών εργασίας και των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, καθώς και με τη 
θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης ανεργίας 
(όπως προβλέπεται στο έγγραφο εργασίας 
της Επιτροπής) χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, και με την άρση όλων των 
εμποδίων της συμμετοχής στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων 
στην προσχολική εκπαίδευση και 
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επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

φροντίδα, καθώς και στη διά βίου 
μάθηση. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Όπως αποκαλύφθηκε 
επίσης από την κρίση του COVID-19, 
πολλοί εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων είναι απαραίτητοι για τη 
βασική λειτουργία της οικονομίας. Πάρα 
πολύ συχνά, είναι χαμηλά αμειβόμενοι και 
εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
περαιτέρω το κοινωνικό μοντέλο της 
Ευρώπης μέσω της διασφάλισης ότι όλοι 
οι εργαζόμενοι χαίρουν των ίδιων 
δικαιωμάτων, αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, 
καθώς και ότι αμείβονται με αξιοπρεπείς 
μισθούς. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να απαγορεύσουν τις συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας και την ψευδή 
αυτοαπασχόληση, και να διασφαλίσουν 
ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από 
νέες μορφές απασχόλησης δεν 
διαμορφώνουν για τους εργαζομένους 
επισφαλείς καταστάσεις απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης. Αυτές οι νέες μορφές 
απασχόλησης, ιδίως η εργασία μέσω 
πλατφόρμας, δεν παρουσιάζουν μόνο 
πολυάριθμες δυνατότητες σε επίπεδο 
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απασχολησιμότητας και πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας αλλά και προκλήσεις 
όσον αφορά τις δίκαιες συνθήκες 
εργασίας και την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία.

Or. fr

Τροπολογία 105
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την επαρκή στήριξη της 
διασυνοριακής κινητικότητας 
εκπαιδευομένων και εργαζομένων και την 
άρση των (διοικητικών) φραγμών 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος. Η 
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αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 106
Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη και ισορροπία, 
ενισχύοντας τις προσπάθειες για μια 
ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι 
προστατεύονται και τους παρέχεται η 
δυνατότητα να προβλέπουν και να 
διαχειρίζονται τις αλλαγές και να είναι σε 
θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Οι πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών 
πρέπει να καταπολεμούν τις διακρίσεις σε 
όλες τις μορφές τους και να σέβονται 
καθώς και να επιδιώκουν τον συνδυασμό 
των αναγκών της ιδιωτικής και 
επαγγελματικής ζωής. Θα πρέπει να 
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λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
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άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. 
Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να εξαλειφθεί η φτώχεια και 
ο κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά και τα άτομα με 
αναπηρία), ιδίως με τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς 
λειτουργίας των αγορών εργασίας, των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας που 
προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να ενισχυθούν πλήρως. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης είναι σταθερές, 
θεσπίζοντας νέα δικαιώματα, προστασίες 
και συνθήκες εργασίας, ενάντια σε κάθε 
μορφής διάκριση, ανασφάλεια και 
εκμετάλλευση, και ενισχύουν το κοινωνικό 
πρότυπο της Ευρώπης.

Or. it

Τροπολογία 108
Miriam Lexmann



PE650.650v01-00 74/103 AM\1204312EL.docx

EL

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά, τα άτομα με 
αναπηρίες και άλλες εξαιρετικά 
μειονεκτούσες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων), ιδίως με τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
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Ευρώπης. πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

Or. sk

Τροπολογία 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά, τα άτομα με 
αναπηρίες και τις μειονεκτούσες ομάδες), 
ιδίως με τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών 
εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και με την άρση των εμποδίων 
της συμμετοχής στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και στην αγορά εργασίας, 
μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Η 
έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
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αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

Or. pl

Τροπολογία 110
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
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επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις και 
οι συνθήκες εργασίας στις νέες μορφές 
απασχόλησης κατοχυρώνονται ορθά.

Or. de

Τροπολογία 111
Antonius Manders

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
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όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

όσον αφορά τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους), ιδίως με τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών 
εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και με την άρση των εμποδίων 
της συμμετοχής στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και στην αγορά εργασίας, 
μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Η 
έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

Or. nl

Τροπολογία 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
μετασχηματισμοί διακρίνονται από 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας τις 
προσπάθειες για μια ανθεκτική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι 
άνθρωποι προστατεύονται και τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν 
και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Θα πρέπει 
να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις σε όλες 
τις μορφές τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες 
για όλους, και να μειωθεί η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός (μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τα παιδιά), ιδίως με τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στην 
αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα. Η έγκαιρη και ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της προαγωγής της υγείας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές σε ένα πλαίσιο κοινωνιών που 
γερνούν. Οι δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική 
μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς 
δημιουργούνται νέα οικονομικά και 
επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους 
εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι 
σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις 
εργασίας που πηγάζουν από τις νέες 
μορφές απασχόλησης διατηρούν και 
ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 113
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 

διαγράφεται
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αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ανά 
χώρα συστάσεις που ενδέχεται να 
απευθύνει το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν 
πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται 
στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με 
όλες τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των 
κοινοβουλίων, καθώς και των 
κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 114
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
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ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Λαμβανομένων υπόψη των 
συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, 
η χρήση αυτών των ταμείων θα πρέπει 
επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση των υπηρεσιών, ακόμη και 
όταν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από 
μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές 
οργανώσεις. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. sk

Τροπολογία 115
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση όλων των 
διαθέσιμων ταμείων, ιδίως του 
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ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και 
άλλων ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
επενδύσεων, και να τα προσαρμόσουν 
στις υγειονομικές και 
κοινωνικοοικονομικές ανάγκες τους ώστε 
να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις και 
τους εργαζομένους τους. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εργαστούν για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, της ισότητας 
ευκαιριών, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της 
διά βίου μάθησης και της υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για 
όλους, συμπεριλαμβανομένων του 
ψηφιακού γραμματισμού και των 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Αν και οι 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην 
Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
συνεργασία με όλες τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη 
στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς 
και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. es

Τροπολογία 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 



AM\1204312EL.docx 83/103 PE650.650v01-00

EL

Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης που χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα και ποιότητα και είναι σε 
θέση να προστατέψει κάθε εργαζόμενο 
από τη φτώχεια, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. it

Τροπολογία 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
ενωσιακών ταμείων, 

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
ενωσιακών ταμείων, 
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συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, τη στήριξη της 
μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία καθώς και την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 118
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων 
ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 

(10) Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση για όλες τις ανά χώρα συστάσεις που 
ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+, των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
και άλλων ενωσιακών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου 
InvestEU, για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, των κοινωνικών 
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προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της 
προσβασιμότητας, την προώθηση των 
ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού, της διά βίου 
μάθησης και της υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού 
γραμματισμού και των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα 
κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 119
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η οικονομική και κοινωνική 
κρίση που συνδέεται με τον COVID-19 
έπληξε τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας 
και απασχόλησης. Είχε τεράστιο 
αντίκτυπο σε όλους τους εργαζομένους, 
τον ευρωπαϊκό οικονομικό ιστό, τις 
δραστηριότητες και την οικονομική 
κατάσταση των επιχειρήσεων. Εξαιτίας 
αυτής της κρίσης, όλοι οι οικονομικοί 
φορείς — τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις 
όσο και οι ΜΜΕ, οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι 
— υπέστησαν πλήγμα. Οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές 
δυσκολίες ενώ υψηλό κίνδυνο πτώχευσης 
εμφανίζουν όλοι οι τομείς, όπως η 
γεωργία αλλά και ο τουρισμός, οι 
μεταφορές, κ.ά. Οι εν λόγω δυσκολίες 
επηρέασαν το σύνολο των αλυσίδων 
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εφοδιασμού, με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν εκατομμύρια θέσεις 
απασχόλησης σε όλη την Ένωση. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των ανέργων 
στην Ευρώπη αυξήθηκε δραματικά, με 
αποτέλεσμα ένα ολόκληρο μέρος των 
εργαζομένων να περιέλθει σε επισφαλή 
κατάσταση. Υπό τις περιστάσεις αυτές, 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ανθεκτικότητα των εθνικών 
συστημάτων ασφάλισης κατά της 
ανεργίας. Η κρίση ασκεί ιδιαίτερη πίεση 
στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και της κινητικότητας των 
διασυνοριακών εργαζομένων που 
ανέρχονται σε 1,3 εκατομμύρια 
Ευρωπαίους. Τα μέτρα αποκατάστασης 
των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της 
ΕΕ δυσκόλεψαν την κινητικότητα των 
μεθοριακών εργαζομένων, μεταξύ των 
οποίων πολλοί φροντιστές ή ακόμη και 
εποχιακοί εργαζόμενοι που μετακινούνται 
για να απασχοληθούν σε γεωργικές 
εργασίες. Τα μέτρα αυτά είχαν αρνητικές 
συνέπειες για τους εργαζομένους και την 
εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών και 
δημόσιων οργανισμών, με αποτέλεσμα να 
παραλύσει ένα μέρος της οικονομίας.

Or. fr

Τροπολογία 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Για να ενισχυθούν οι 
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα πρέπει να συμμετέχει στον 
προσδιορισμό ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών σε θέση 
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ισότιμη με εκείνη του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 121
Peter Lundgren

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος στις πολιτικές τους για την 
απασχόληση και στα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τους, επί των οποίων θα 
υποβληθεί έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 148 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του 
παραρτήματος στις πολιτικές τους για την 
απασχόληση και στα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων τους, επί των οποίων θα 
υποβληθεί έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 148 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την απασχόληση θα 
υποβληθούν σε πλήρη αναθεώρηση το 
αργότερο ένα χρόνο μετά την έγκρισή 
τους, ώστε να αντικατοπτρίζουν 
καλύτερα τις επιπτώσεις της εξάπλωσης 
του COVID-19 για τη στήριξη της 
άμεσης οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης και την καλύτερη 
ανταπόκριση σε μελλοντικές κρίσεις.

Or. en
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Τροπολογία 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τα κράτη μέλη καλούν την Επιτροπή να 
υποβάλει το συντομότερο δυνατόν νέα 
πρόταση απόφασης σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές 
απασχόλησης που θα λαμβάνει υπόψη την 
κρίση του COVID-19 και τις συνέπειές 
της σε επίπεδο κοινωνίας και 
απασχόλησης.

Or. fr

Τροπολογία 124
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 

Στο πλαίσιο της κρίσης του Covid-19, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενεργήσουν με συντονισμένο τρόπο για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
πίστωση, ιδίως για τις ΜΜΕ και τους 
αυτοαπασχολούμενους. Για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν 
οι προτεραιότητες των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ΠΔΠ ούτως ώστε να 
αποφευχθεί το οριστικό κλείσιμο 
βιώσιμων επιχειρήσεων και να δοθεί 
έμφαση στη μελλοντική οικονομική 
ανάκαμψη. Επίσης, θα πρέπει να 
παρασχεθεί στήριξη σε όλους τους 
εργαζομένους των πληττόμενων 
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μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία, η οποία καθιστά δυνατή τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με σκοπό τη διατήρηση 
των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης, 
ώστε να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, και να διευκολύνουν και 
να στηρίξουν τις επενδύσεις για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μειώσουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις 
προσλήψεις, να ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη συνέχιση, τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας, την κοινωνική καινοτομία, τις 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 
και να ενθαρρύνουν τις καινοτόμες μορφές 
εργασίας για να δημιουργήσουν ποιοτικές 
ευκαιρίες απασχόλησης και να 
προσφέρουν κοινωνικά οφέλη σε τοπικό 
επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 125
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
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επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων και 
των γυναικών και των νέων, και την 
πραγματική αυτοαπασχόληση και, 
ειδικότερα, να στηρίξουν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση. Οι ΜΜΕ, καθώς 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του 
ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού, πρέπει να 
υποστηρίζονται κατά τη μετάβαση σε μια 
περισσότερο ψηφιακή και πράσινη 
οικονομία. Κατά τη χάραξη των 
δημόσιων πολιτικών, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των 
πολιτικών στις ΜΜΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης, ιδίως σε στρατηγικούς 
τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, και 
να προσφέρουν κοινωνικά οφέλη σε 
τοπικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 126
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
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επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τον 
μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για 
εξασφάλιση αυτάρκειας σε εξοπλισμό 
προστασίας και ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, βελτιώνοντας κατά αυτό τον 
τρόπο την αντοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε κρίσεις δημόσιας υγείας.

Or. sk

Τροπολογία 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται τα 
υψηλότερα κοινωνικά, εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, να ενθαρρύνουν 
τις μόνιμες προσλήψεις από πλευράς 
επιχειρήσεων, να ενισχύσουν την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την 
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στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

πραγματική αυτοαπασχόληση και, 
ειδικότερα, να στηρίξουν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη της 
κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας, την 
καινοτομία στον περιβαλλοντικό, ψηφιακό 
και κοινωνικό τομέα, τις κοινωνικές και 
πράσινες επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για μια 
ταχεία, κοινωνικά δίκαιη μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το 
αργότερο για να δημιουργήσουν ποιοτικές 
ευκαιρίες απασχόλησης και να 
προσφέρουν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Or. it

Τροπολογία 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη διατήρηση του 
τρέχοντος επιπέδου απασχόλησης κατά 
την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 
εφόσον η αύξηση της ανεργίας φαίνεται 
να είναι ένα από τα πιο πιεστικά 
προβλήματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 
Μια σημαντική πρόκληση εξακολουθεί να 
είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις 
προσλήψεις, να ενισχύσουν την 
επιχειρηματικότητα και την 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
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επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
επενδύσουν στη στήριξη μέτρων 
διατήρησης της απασχόλησης και 
προστασίας όλων των τύπων 
εργαζομένων, ιδίως εκείνων που 
απασχολούνται σε επισφαλή και μη 
σταθερή εργασία, των διασυνοριακών 
εργαζομένων και των 
αυτοαπασχολούμενων, όσον αφορά τη 
δημιουργία βιώσιμων ποιοτικών θέσεων 
εργασίας για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων 
και σε όλους τους οικονομικούς τομείς. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προωθήσουν την πλήρη 
απασχόληση, να ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
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κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο. μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στη διατήρηση των 
εργαζομένων τους ή στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις, καθώς και να ενισχύσουν τη 
βιωσιμότητά τους, και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας οι οποίες 
δημιουργούν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και προσφέρουν κοινωνικά 
οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία του COVID-19 και τις συνέπειές της τόσο για την οικονομία 
όσο και για την αγορά εργασίας, όχι μόνο η πρόσληψη αλλά και η διατήρηση του υφιστάμενου 
εργατικού δυναμικού αποτελεί πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά την άποψή μας, 
όχι μόνο η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, 
αλλά και η ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας τους. 
Κοινωνικά οφέλη δεν επιτυγχάνονται μόνο από καινοτόμες μορφές εργασίας αλλά και από την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας.

Τροπολογία 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
ενεργά την κοινωνική οικονομία και να 
διευκολύνουν και να στηρίξουν τις 
επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στις προσλήψεις, να 
ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και να διευκολύνουν και να 
στηρίξουν τις επενδύσεις για τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μειώσουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις 
προσλήψεις, να ενισχύσουν την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και την πραγματική 
αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, να 
στηρίξουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη 
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την 
κοινωνική καινοτομία, τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν τις 
καινοτόμες μορφές εργασίας για να 
δημιουργήσουν ποιοτικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να προσφέρουν 
κοινωνικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο.

Or. pl
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Τροπολογία 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κρίση του COVID-19 έχει και θα έχει 
πολυάριθμες κοινωνικές επιπτώσεις και 
επιπτώσεις στις πολιτικές απασχόλησης. 
Για να αντιμετωπίσουν αυτή την άνευ 
προηγούμενου κρίση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία 
και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας καθώς και να 
καταβάλουν προσπάθειες για μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, με παράλληλη 
προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων, 
χωρίς να αφήσουν κανέναν πίσω. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εργαστούν για 
τον ευρωπαϊκό συντονισμό με σκοπό την 
προστασία των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
μέσω ενός μαζικού ευρωπαϊκού σχεδίου 
επανεκκίνησης που θα παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα άμεσης στήριξης 
των τομέων που έχουν πληγεί 
περισσότερο.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν 
και να ενισχύσουν την εφαρμογή 
συστημάτων στήριξης των επιχειρήσεων 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 
έλλειψη ρευστότητας, ιδίως οι ΜΜΕ, 
καθώς και των εργαζομένων σε 
καθεστώς μερικής ανεργίας, με σκοπό τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, των 
μισθών αλλά και των συνθηκών εργασίας. 
Θα πρέπει να παρασχεθεί στήριξη σε 
όλους τους εργαζόμενους, ιδίως σε όσους 
εργάζονται υπό τις πλέον επισφαλείς 
συνθήκες και βρίσκονταν στην πρώτη 
γραμμή κατά τη διάρκεια αυτής της 
κρίσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τις υγειονομικές αρχές να 
λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της 
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άσχημης ψυχολογικής κατάστασης 
πολλών εργαζομένων, με σκοπό τη 
μείωση του γενικότερου άγχους και των 
αρνητικών επιπτώσεων της κοινωνικής 
απομόνωσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι 
δουλεύουν υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες όσον αφορά την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διευκολύνουν τη χρήση της 
τηλεργασίας και να εξασφαλίσουν 
παράλληλα τη διατήρηση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των μέτρων αυτών. Είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστούν τα 
δικαιώματα και οι θέσεις εργασίας των 
διασυνοριακών εργαζομένων, οι οποίοι 
επλήγησαν σκληρά από το κλείσιμο των 
συνόρων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν όλα τα ταμεία που έχουν 
στη διάθεσή τους, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους, και δη με εκτεταμένο τρόπο, 
ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
την κρίση. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί 
η ασφάλεια στην εργασία, η στήριξη των 
ασθενέστερων και η επανεκκίνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τις 
βιώσιμες επενδύσεις τους σε διάφορους 
τομείς όπως η υγεία και τη εκπαίδευση ή 
ακόμη και τομείς του μέλλοντος όπως ο 
ψηφιακός τομέας και η πράσινη 
οικονομία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν 
ότι το σχέδιο επανεκκίνησης θα συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, θα ενσωματωθεί στους 
στόχους που ορίζονται στην Πράσινη 
Συμφωνία και θα στηρίξει την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
ενεργά την πλήρη απασχόληση με βάση 
τις ποιοτικές θέσεις εργασίας σε μια 
βιώσιμη οικονομία, αξιοποιώντας 
πλήρως τη στήριξη που παρέχεται στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ+ και, κατά περίπτωση, 
από άλλους μηχανισμούς της Ένωσης, 
όπως το InvestEU και το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες της 
κρίσης του COVID-19.

Or. en

Τροπολογία 134
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, 
με εξασφάλιση της προστασίας των 
εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία 

Θα πρέπει να μειωθεί η φορολογική 
επιβάρυνση, φτάνοντας στο σημείο να 
καταργηθούν ορισμένες φορολογικές 
υποχρεώσεις, και να διευκολυνθεί η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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και δαπάνες για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης.

Or. es

Τροπολογία 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας ώστε να στηρίζει 
περισσότερο την απασχόληση και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 
και παράλληλα να διασφαλίζει την πλήρη 
ευθυγράμμιση με τους στόχους για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, το κλίμα και το 
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναδιανεμητική επίδραση του 
φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση 
της προστασίας των εσόδων για επαρκή 
κοινωνική προστασία και δαπάνες για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
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ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται 
συστηματικά με τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, τους στόχους για το κλίμα και 
το περιβάλλον, όπως αυτοί ορίζονται στην 
Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη 
την αναδιανεμητική επίδραση του 
φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση 
της προστασίας των εσόδων για επαρκή 
κοινωνική προστασία για όλους και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, 
με εξασφάλιση της προστασίας των 
εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία 
και δαπάνες για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για 
τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 
της εργασίας μεταφέροντάς την σε άλλες 
πηγές που δεν επηρεάζουν την 
απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τους στόχους για το 
κλίμα και το περιβάλλον, αυξάνοντας τις 
αναδιανεμητικές επιπτώσεις του 
φορολογικού συστήματος υπέρ των 
φτωχότερων και πιο ευάλωτων πολιτών, 
με εξασφάλιση της προστασίας των 
εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία 
και δαπάνες για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης.

Or. it

Τροπολογία 138
Antonius Manders

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης. 
Πρέπει να διασφαλιστεί η τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών 
εισοδημάτων στα κράτη μέλη.

Or. nl

Τροπολογία 139
José Manuel Fernandes

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο τις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και 
την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Or. pt
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Τροπολογία 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
παράλληλα ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να 
μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες 
πηγές φορολογίας που στηρίζουν 
περισσότερο την απασχόληση και την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
λαμβάνουν υπόψη την αναδιανεμητική 
επίδραση του φορολογικού συστήματος, με 
εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων 
για επαρκή κοινωνική προστασία και 
δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 141
Antonius Manders

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 



AM\1204312EL.docx 103/103 PE650.650v01-00

EL

θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων. 
Οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, 
όπως οι χαμηλότεροι κατώτατοι μισθοί 
για τους νέους, θα πρέπει να καταργηθούν 
και θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Or. nl


