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Τροπολογία 1
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5, 
καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 3
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 174 και 349 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 168, 174 και 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en



PE654.111v01-00 4/227 AM\1209664EL.docx

EL

Τροπολογία 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 174 και 349 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 168, 174 και 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 5
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 174 και 349 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 9, 145, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 165, 166, 174 και 349 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 6
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των – έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 



AM\1209664EL.docx 5/227 PE654.111v01-00

EL

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον τίτλο IV 
(Αλληλεγγύη),

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον τίτλο IV 
(Αλληλεγγύη), και την οδηγία για τη 
φυλετική ισότητα (οδηγία 2000/43/ΕΚ),

Or. en

Τροπολογία 7
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τεχνική έρευνα 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών σχετικά με 
τα μέτρα περιορισμού της νόσου COVID-
19 και τις αγορές εργασίας της ΕΕ με 
τίτλο «The COVID confinement measures 
and EU labour markets», η οποία 
δημοσιεύτηκε το 2020 και, ειδικότερα, 
την ανάλυση των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με τα μοντέλα τηλεργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που εμπεριέχεται 
στην εν λόγω τεχνική έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 8
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στο 
έγγραφο με τίτλο «Μια Ένωση που 
επιδιώκει περισσότερα Το πρόγραμμά 
μου για την Ευρώπη - Πολιτικές 
κατευθύνσεις για την επόμενη 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024»: «Για 
να στηριχθεί κάθε παιδί που έχει ανάγκη, 
θα δημιουργήσω την ευρωπαϊκή εγγύηση 
για τα παιδιά, αναπτύσσοντας περαιτέρω 
την ιδέα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο».

Or. en

Τροπολογία 9
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με 
τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» 
(COM(2017)0250),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με 
τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» 
(COM(2017)0250), και ιδίως την αρχή 11, 
η οποία ενισχύει τη σημασία της 
προαγωγής των δικαιωμάτων του 
παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 10
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 8ης 
Ιουνίου 2020, σχετικά με τις 
δημογραφικές προκλήσεις — Μελλοντική 
πορεία,

Or. en
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Τροπολογία 11
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2011, 
με θέμα «Συνδυασμός της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής στο πλαίσιο της δημογραφικής 
μεταβολής» (11841/11),

Or. en

Τροπολογία 12
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 480/2014 της Επιτροπής για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 13
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική 
δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική 
δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα 
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των φύλων 2016-2019 και το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 
2011-2020, καθώς και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 20119,

των φύλων 2016-2019 και το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 
2011-2020, καθώς και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 20119 
και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση 
ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025»,

__________________ __________________
9 ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10. 9 ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.

Or. en

Τροπολογία 14
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, με 
τίτλο «Στόχοι της Βαρκελώνης – Η 
ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας 
παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη 
για μια διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2013)322),

Or. en

Τροπολογία 15
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, 
σχετικά με το θεματολόγιο δεξιοτήτων 
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για την Ευρώπη για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα με τίτλο 
«European Skills Agenda for sustainable 
competitiveness, social fairness and 
resilience»,

Or. en

Τροπολογία 16
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 
2010, με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα 
της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον 
τομέα της υγείας» (COM(2009)0567),

Or. en

Τροπολογία 17
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με 
την απασχόληση και τις κοινωνικές 
πολιτικές της ζώνης του ευρώ14,

διαγράφεται

__________________
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0033.

Or. fr
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Τροπολογία 18
France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση 
και κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 
201915,

διαγράφεται

__________________
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0202.

Or. fr

Τροπολογία 19
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία 
μετά την κρίση COVID-191

________________________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-
PROV(2020)0205.

Or. en
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Τροπολογία 20
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών για το 2014,

Or. en

Τροπολογία 21
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη 
σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τα παιδιά με τίτλο 
«Feasibility Study for a Child Guarantee - 
final report» του Μαρτίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 22
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με 
τίτλο «Στήριξη της απασχόλησης των 
νέων: Γέφυρα προς την απασχόληση για 
την επόμενη γενιά» (COM(2020)276),
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Τροπολογία 23
Margarita de la Pisa Carrión, Εμμανουήλ Φράγκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής των Περιφερειών, της 
15ης Σεπτεμβρίου 2017, με θέμα 
«Νησιωτική επιχειρηματικότητα: 
συμβάλλοντας στην εδαφική συνοχή»,

Or. en

Τροπολογία 24
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς 
Φουρλάς, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή προστασία των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της 
νόσου COVID-192,
______________________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0176.

Or. en

Τροπολογία 25
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
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Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις οικονομικές 
προβλέψεις της Επιτροπής του 
καλοκαιριού του 2020,

Or. en

Τροπολογία 26
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 69 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
για τον προσδιορισμό των αναγκών 
ανάκαμψης της Ευρώπης με τίτλο 
«Identifying Europe’s recovery needs» 
(SWD(2020)98),

Or. en

Τροπολογία 27
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ 
της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 
περίπου 7,5 % το 2020·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ 
της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 
περίπου 7,5 % το 2020, ενώ το ΑΕγχΠ της 
ζώνης του ευρώ προβλέπεται να 
καταγράψει ακόμα πιο έντονη πτώση της 
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τάξης του 8,7 % την ίδια περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ 
της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 
περίπου 7,5 % το 2020·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ 
της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 
περίπου 8,3 % το 2020 και κατά 8,7 % στη 
ζώνη του ευρώ·

Or. es

Τροπολογία 29
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
εισήλθε στη βαθύτερη οικονομική ύφεση 
στην ιστορία της, καθώς η οικονομική 
δραστηριότητα στην Ευρώπη καταγράφει 
πτώση με ασυνήθιστα γοργό ρυθμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις 
οικονομικές προβλέψεις του καλοκαιριού 
του 2020, το ΑΕγχΠ της ΕΕ προβλέπεται 
να συρρικνωθεί κατά περίπου 8,3 % και 
το ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ κατά 
8,7 % το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 30
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι έχει 
ουσιαστική σημασία για την ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 31
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID- 19 είναι ένας συμμετρικός 
κλυδωνισμός που πλήττει όλα τα κράτη 
μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 
άνισος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID- 19 είναι ένας συμμετρικός 
κλυδωνισμός που πλήττει όλα τα κράτη 
μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 
άνισος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 απαιτεί ευρωπαϊκή και 
συντονισμένη αντιμετώπιση προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 32
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 είναι ένας συμμετρικός 
κλυδωνισμός που πλήττει όλα τα κράτη 
μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 
άνισος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 προκάλεσε έναν συμμετρικό 
κλυδωνισμό που πλήττει όλα τα κράτη 
μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 
άνισος και έχει ισχυρότερες επιπτώσεις σε 
πάνω από 109 εκατομμύρια πολίτες που 
ζούσαν ήδη στο όριο της φτώχειας πριν 
από την πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 33
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 είναι ένας συμμετρικός 
κλυδωνισμός που πλήττει όλα τα κράτη 
μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 
άνισος·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
COVID-19 είναι ένας συμμετρικός 
κλυδωνισμός που πλήττει όλα τα κράτη 
μέλη, αν και ο αντίκτυπος της κρίσης είναι 
άνισος και πιθανόν να φέρει σε 
μειονεκτικότερη θέση τα ευάλωτα άτομα 
και τους εργαζόμενους, και να αυξήσει τις 
υπάρχουσες ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 34
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο 
στις εργασιακές συνήθειές μας, ευέλικτες 
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ρυθμίσεις εργασίας, όπως η τηλεργασία 
και το ευέλικτο ωράριο εργασίας, έχουν 
γίνει κανόνας και η χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών αυξάνεται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η χρήση τους στο μέλλον θα 
είναι οικονομικά και κοινωνικά επωφελής 
μακροπρόθεσμα, αλλά εγείρει πολύ 
δύσκολα ζητήματα, όπως η κοινωνική 
απομόνωση, η προστασία των 
δεδομένων, η υγεία των εργαζομένων και 
η προστασία και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 35
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ειδικότερα οι μισθολογικές διαφορές, οι 
διαφορές στην απασχόληση, καθώς και οι 
διαφορές στην κοινωνική προστασία, 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, το 
δυσανάλογο βάρος που φέρουν οι 
γυναίκες όσον αφορά την παροχή 
φροντίδας, η ενίσχυση και η ισότητα των 
οικογενειών, η ανεργία των νέων, ο 
κατακερματισμός και οι ανισότητες στην 
εργασιακή αγορά, η φτώχεια των 
εργαζομένων, η παραγωγικότητα, η 
αύξηση των μισθών, οι συντάξεις, τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
υγειονομικής περίθαλψης αποτελούσαν 
τομείς που έπρεπε να βελτιωθούν 
σημαντικά, ακόμα και πριν από την κρίση 
COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 36
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και 
πολύ καιρό, ο κόσμος της εργασίας βιώνει 
μετασχηματιστική αλλαγή με τη μορφή 
έλλειψης εργατικών χεριών, 
συγκέντρωσης της εργασίας, αυξημένων 
απαιτήσεων, περισσότερο αυστηρών, 
περισσότερο ευέλικτων, επισφαλών 
σχέσεων εργασίας και εποχιακής 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 37
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
μετασχηματιστική αλλαγή βασίζεται στην 
αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους 
και όχι στους ανθρώπους, την 
τεχνολογική καινοτομία, την 
ψηφιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές, 
την κλιματική αλλαγή και την 
παγκοσμιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 38
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι 
ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 39
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση 
αναθεώρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ο 
καθορισμός ενός νέου πλαισίου για να 
γίνεται ο συντονισμός της ευρωπαϊκής 
οικονομικής, κοινωνικής και υγειονομικής 
πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για την 
επαρκή διαφύλαξη των συνθηκών 
διαβίωσης όλων των πολιτών, 
αποφεύγοντας την επιδείνωση των 
επιπτώσεων της κρίσης·

Or. it

Τροπολογία 40
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια ισχυρότερη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύει τη 
δημοκρατική εποπτεία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης και τη διασφάλιση 
μιας οικονομικά προηγμένης, κοινωνικά 
δίκαιης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης 
ανάκαμψης·

Or. fr

Τροπολογία 42
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ισχυρότερη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα εξασφαλίσει μια 
περισσότερο δημοκρατική οικονομική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 43
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο επίκεντρό του, είναι ζωτικής 
σημασίας για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κρίσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αποτελεσματικός συντονισμός της 
ευρωπαϊκής οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής πολιτικής με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο βάσει του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων στο επίκεντρό 
του, είναι ζωτικής σημασίας για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

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

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον 
προσδιορισμό των αναγκών ανάκαμψης 
της Ευρώπης, η πιο πιεστική κοινωνική 
ανάγκη είναι η αντιμετώπιση της 
ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή εκτιμά, σε αυτό το έγγραφο, ότι 
η απαιτούμενη επένδυση για κοινωνικές 
υποδομές θα ανέλθει σε 192 δισ. EUR·

Or. en

Τροπολογία 45
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επένδυση στις δεξιότητες, στα προσόντα 
και στην τυπική κατάρτιση των ενηλίκων 
ενισχύει την ικανότητα επαγγελματικής 
ένταξης των εργαζομένων, τη 
μισθολογική ανέλιξη και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 46
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
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ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς·

ανάπτυξης, της εξάλειψης της φτώχειας 
και κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2020, για 
την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας 
διαφυγής θα πρέπει να οδηγήσει σε 
αναθεώρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας, καθώς και των αιτιών 
των ανισορροπιών μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βελτίωση των νομικών δικλείδων 
ασφαλείας μέσω επαρκών ρυθμιστικών 
παρεμβάσεων και η αύξηση των 
κοινωνικών επενδύσεων είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την επαρκή αντιμετώπιση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, που θα μπορούν να 
εξασφαλίσουν σε όλους τους πολίτες 
πλήρη άσκηση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 48
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης 
Μαρτίου 2020, ενεργοποίησε τη γενική 
ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία 
παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
στήριξης των οικονομιών και των 
συστημάτων υγείας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι κοινωνικές επενδύσεις είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση 
της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνιών 
χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 49
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κοινωνικές επενδύσεις, όπως η 
διαθεσιμότητα φροντίδας παιδιών και 
εκπαίδευσης και κατάρτισης·παιδιών 
μικρής ηλικίας, κάνουν τους ανθρώπους 
να είναι παραγωγικότεροι και να νιώθουν 
πιο άνετα·

Or. en

Τροπολογία 50
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Elena 
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Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κοινωνικές επενδύσεις είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της υλικής 
και κοινωνικής προόδου των κρατών 
μελών·

Or. fr

Τροπολογία 51
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος της υλοποίησης της 
σύστασης που εξέδωσε η ΕΕ το 2013 
σχετικά με την επένδυση στα παιδιά δεν 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο δεν έδωσε επαρκή 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και τα κονδύλια της ΕΕ δεν 
χρησιμοποιήθηκαν τόσο εκτεταμένα ή 
τόσο στρατηγικά όσο θα μπορούσαν να 
έχουν χρησιμοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 52
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

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

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιτακτική ανάγκη ανάκαμψης πρέπει να 
συνδυαστεί με τις δεσμεύσεις της ΕΕ και 
των κρατών μελών της όσον αφορά την 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας και της Συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. fr

Τροπολογία 53
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
συνέβη με τη σύσταση του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, 
ακόμα και εάν συνεχίσει να αποτελεί ένα 
ήπιο μέσο, η θέσπιση της νέας σύστασης 
(του Συμβουλίου) σχετικά με την 
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά με 
βάση τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και 
μέσα πολιτικής και ιδίως τη σύσταση του 
2013 σχετικά με την επένδυση στα 
παιδιά, θα ήταν ένας αποτελεσματικός 
τρόπος να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη αναλαμβάνουν εμφανώς μια υψηλού 
επιπέδου πολιτική δέσμευση για τη 
διασφάλιση των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των παιδιών (ιδίως όσων 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση) και 
την καταπολέμηση της παιδικής 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υλοποίηση αυτής της δέσμευσης μέσω 
ορισμένων επιλεκτικών, υψηλού προφίλ, 
σαφώς οριοθετημένων, συγκεκριμένων 
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και σχετικά επιχειρησιακών στόχων, 
καθώς και συγκεκριμένων μοχλών 
πολιτικής και πολιτικών αποτελεσμάτων, 
για τα οποία θα μπορούν να λογοδοτούν 
οι πολιτικές αρχές, θα γινόταν στη 
συνέχεια προτεραιότητα για τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 54
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε 
λιγότερο προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία 55
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε 
λιγότερο προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 

διαγράφεται
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κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 56
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που 
επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας 
σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία δεν 
ήταν επαρκή για την αναλογική και 
κατάλληλη στήριξη των ανθρώπων που 
πλήττονταν από φτώχεια και ανισότητες, 
γεγονός που επιδείνωσε τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην πλειονότητα των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν στη 
συρρίκνωση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, στην αύξηση της 
ανασφάλειας και της φτώχειας των 
εργαζομένων και στην ελάττωση της 
χρηματοδότησης και των διασφαλίσεων 
στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, προκαλώντας 
επίσης επιδείνωση των επιπτώσεων της 
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πανδημίας σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 58
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που 
επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας 
σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία δεν 
είχαν τη δυνατότητα να στηρίξουν 
επαρκώς τα άτομα που είχαν ανάγκη, να 
μειώσουν τη φτώχεια και τις ανισότητες, 
και επιδείνωσαν τις επιπτώσεις της 
πανδημίας σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 59
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε 
λιγότερο προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε 
συνέχεια της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης είχαν θλιβερές 
συνέπειες στο επίπεδο προστασίας που 
προσφέρεται από τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, τα οποία σε ορισμένες 
περιπτώσεις υποχρηματοδοτούνται, 
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γεγονός που επιδείνωσε τις επιπτώσεις της 
πανδημίας σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 60
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε 
λιγότερο προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική πειθαρχία σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι αναγκαία 
για τη στήριξη των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 61
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που 
επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας 
σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας που χάραξαν τα 
όργανα της ΕΕ οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που 
επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας 
σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία 62
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε λιγότερο 
προστατευτικά και υποχρηματοδοτούμενα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, γεγονός που 
επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας 
σε ορισμένα κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπέρμετρα περιοριστικές πολιτικές 
δαπανών και επενδυτικές προτεραιότητες 
οδήγησαν σε λιγότερο προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 63
Guido Reil, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές λιτότητας οδήγησαν σε 
λιγότερο προστατευτικά και 
υποχρηματοδοτούμενα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης, γεγονός που επιδείνωσε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία κατέστησε σαφή την ανάγκη 
για ισχυρά συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 64
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για μια 
ταχεία ανάκαμψη, απαιτούνται 
αποφασιστικά μέτρα και επενδύσεις που 
θα πρέπει να εστιάσουν στον μετριασμό 
των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων της πανδημίας, να 
επανεκκινήσουν την οικονομική 
δραστηριότητα, να ενισχύσουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, καθώς και να 
εφαρμόσουν τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε 
να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα και 
ισχυρότερα κράτη πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 65
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη που θα επωφεληθούν από τον 
προτεινόμενο Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας θα πρέπει να εκπονήσουν 
σχέδια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου με σαφείς στόχους όσον αφορά 
την κοινωνική πρόοδο, με βάση τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 66
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα της ΕΚΤ δεν έφτασαν στην 
πραγματική οικονομία και, ταυτόχρονα, 
πολλά κεφάλαια αποσύρθηκαν από την 
πραγματική οικονομία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η διπλή εξέλιξη επέτεινε 
την ευάλωτη κατάσταση των κοινωνιών 
μας, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη 
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 67
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κοινωνικά 
βιώσιμες είναι οι μεταρρυθμίσεις που 
βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη, 
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, την ισότητα των 
φύλων, το υψηλής ποιότητας σύστημα 
δημόσιας εκπαίδευσης, την ποιοτική 
απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
ένα μοντέλο που εξασφαλίζει ισότητα και 
κοινωνική προστασία, ενδυναμώνει τις 
ομάδες ευάλωτων ατόμων, ενισχύει τη 
συμμετοχή και την ιδιότητα του πολίτη, 
και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης 
όλων των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 68
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ενισχυμένα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας είναι καίριας σημασίας για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και των 
ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 69
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
επωφεληθούν από τον προτεινόμενο 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα 
εκπονήσουν σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας τα οποία θα συνοδεύουν 
τα οικεία εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και θα λαμβάνουν 
υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, καθώς και εθνικά σχέδια για 
την ενέργεια και το κλίμα και σχέδια 
δίκαιης μετάβασης, και θα υποβάλουν 
εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο στην 
υλοποίηση των σχεδίων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτά τα σχέδια θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σχέδια 
κοινωνικής προόδου που θα περιγράφουν 
τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να 
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εφαρμοστούν οι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
τους τομείς στους οποίους πρόκειται να 
στοχεύσουν οι κοινωνικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 70
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας 
διασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
συστήματα περιλαμβάνουν την κοινωνική 
προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, 
την εκπαίδευση, τη στέγαση, την 
απασχόληση, τη δικαιοσύνη και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες 
ομάδες και διαδραματίζουν βασικό ρόλο 
στην επίτευξη κοινωνικής βιώσιμης 
ανάπτυξης, την προαγωγή της ισότητας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και την 
εξασφάλιση του δικαιώματος κοινωνικής 
προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
κοινωνικής προστασίας αποτελούν 
ζωτικής σημασίας στοιχεία των εθνικών 
αναπτυξιακών στρατηγικών για τη 
μείωση της φτώχειας και της 
τρωτότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής και για τη στήριξη της 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 71
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν ή 
κινδυνεύουν να κλείσουν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα εθνικά συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας, τα οποία 
υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά μέτρα, 
καθιστούν δυνατή τη διαφύλαξη των 
θέσεων εργασίας και σε μεγάλο βαθμό τη 
διατήρηση των μισθών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλές θέσεις εργασίας 
εξακολουθούν να απειλούνται σοβαρά σε 
μεσοπρόθεσμο διάστημα·

Or. fr

Τροπολογία 72
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
αναμένεται να αυξηθεί κατά τρόπο 
ανομοιογενή στους διάφορους τομείς και 
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ομάδες πληθυσμού, και επηρεάζει τη 
νεολαία και όσους κατέχουν χαμηλής 
ειδίκευσης ή προσωρινές θέσεις εργασίας 
ή εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 73
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και 
να επηρεάσει διαφορετικά τους νέους, 
τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης, 
τους εργαζόμενους σε μη τυπικές θέσεις 
εργασίας και άλλους εργαζόμενους σε 
επισφαλείς θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, των 
φύλων, των ηλικιακών ομάδων και των 
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κοινωνικοοικονομικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 75
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
αναμένεται να αυξηθεί από 7,5 % το 2019 
σε περίπου 9,5 % το 2020, με σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών οι 
οποίες υπερβαίνουν το 20 %·

Or. es

Τροπολογία 76
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι την κύρια 
ευθύνη για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων τη φέρουν τα κράτη 
μέλη μέσω της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής κανονιστικών πλαισίων για 
την αγορά εργασίας, συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 77
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθεί μια 
θεώρηση της κοινωνίας στην οποία η 
οικογένεια και η επιχείρηση 
συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς της 
άξονες καθώς παράγουν πλούτο και 
εξισορροπούν το κοινωνικό και 
εργασιακό οικοσύστημα·

Or. es

Τροπολογία 78
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
προκαλεί επιδείνωση των συνθηκών της 
αγοράς εργασίας, η οποία ενέχει τον 
κίνδυνο περιορισμού των αυξήσεων 
στους μισθούς και ενισχύει τη μείωση της 
συλλογικής διαπραγματευτικής ισχύος·

Or. en

Τροπολογία 79
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας, 
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οι επιδοτήσεις μισθού και η στήριξη των 
επιχειρήσεων θα περιορίσουν τις 
απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά θα 
απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020, η αγορά 
εργασίας στη ζώνη του ευρώ 
επιδεινώθηκε σε τεράστιο βαθμό λόγω 
της πανδημίας COVID-19 και των 
μέτρων που ελήφθησαν για τον 
περιορισμό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μείωση της απασχόλησης κατά 4 % 
περίπου το 2020 υποκρύπτει μια 
ουσιαστικότερη επιδείνωση στον αριθμό 
των ωρών εργασίας, καθώς οι 
εργαζόμενοι σε συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας είναι de facto άνεργοι, 
αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται 
εργαζόμενοι από στατιστική άποψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
προσμετρηθεί ένα άτομο ως άνεργος, 
πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αγορά 
εργασίας, πράγμα που δεν ήταν δυνατό 
παντού κατά τη διάρκεια των αυστηρών 
μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και 
πολλά άτομα που διατηρούσαν μόνο 
χαλαρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας 
αποθαρρύνονταν επίσης να αναζητήσουν 
ενεργά απασχόληση και, επομένως, δεν 
προσμετρούνταν ως άνεργοι·

Or. en
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Τροπολογία 81
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές 
προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως 
χαμηλή συμμετοχή και αναντιστοιχίες 
δεξιοτήτων και προσόντων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι όλο και περισσότερο 
αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
για την ένταξη ή την επανένταξη μη 
ενεργού εργατικού δυναμικού, έτσι ώστε 
να καλυφθούν οι απαιτήσεις στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 82
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εκτεταμένα συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας έχουν διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 
σύνδεσης των εργαζομένων με τις θέσεις 
εργασίας τους και ο αριθμός των 
κοινοποιηθέντων ατόμων όσον αφορά τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
έχει ανέλθει σε πρωτοφανή επίπεδα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
συστήματα δεν είναι πανομοιότυπα σε 
όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που 
συμβάλλει στην ύπαρξη αξιοσημείωτων 
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διαφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
μέλλον, το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Αντασφάλισης Ανεργίας θα μπορούσε να 
περιορίσει τις εν λόγω διαφορές, μέσω 
της στήριξης των κρατών μελών 
προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα που 
συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία ή 
επέκταση εθνικών συστημάτων 
μειωμένου ωραρίου εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 83
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος 
της επιδείνωσης της αγοράς εργασίας 
κατανέμεται κατά τρόπο ανομοιογενή 
στις διάφορες κατηγορίες συμμετεχόντων 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονταν 
υπό επισφαλείς συνθήκες και συμβάσεις 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων με σύμβαση και των 
εργαζομένων σε εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης, ήταν οι πρώτοι που έχασαν 
τη δουλειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
κάποιες φορές, δεν έχουν τη δυνατότητα 
να επιβάλουν τα δικαιώματά τους, έχουν 
ελάχιστη ή μηδενική εργασιακή ασφάλεια 
και προστασία κοινωνικής ασφάλισης και 
αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας των νέων αυξήθηκε 
περισσότερο από το συνολικό ποσοστό 
και οι αυτοαπασχολούμενοι επλήγησαν 
επίσης μαζικά από τη διακοπή 
λειτουργίας των επιχειρήσεων·
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Or. en

Τροπολογία 84
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του καλοκαιριού του 
2020, διάφοροι παράγοντες αναμένεται να 
επιβραδύνουν την επιστροφή της αγοράς 
εργασίας στην κατάσταση που ήταν πριν 
από την πανδημία, για παράδειγμα, τα 
συστήματα επιχορήγησης μειωμένου 
ωραρίου εργασίας σύντομης διάρκειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση 
μιας παρατεταμένης περιόδου αδύναμης 
οικονομικής δραστηριότητας και 
δεδομένου του αυξημένου αριθμού 
εταιρειών που αναμένεται να περιορίσουν 
τις δραστηριότητές τους ή να 
τερματίσουν τις επιχειρήσεις τους, τα 
συστήματα δεν μπορούν να αποτρέψουν 
πλήρως μια ενδεχόμενη αύξηση της 
ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναμενόμενη αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας ανά την ΕΕ μπορεί να 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως δύσκολο να 
ξεπεραστεί στα κράτη μέλη όπου η 
ανεργία ήταν ήδη σχετικά υψηλή πριν 
από την έναρξη της πανδημίας, όπου η 
οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να 
είναι αργή ή όπου οι αγορές εργασίας και 
τα κοινωνικά δίχτυα ασφάλειας δεν είναι 
αποδοτικά και αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 85
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
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Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη Eurostat, το 2018 υπήρχαν 
8,3 εκατομμύρια υποαπασχολούμενοι 
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στην 
ΕΕ των 28, 7,6 εκατομμύρια άτομα ήταν 
διαθέσιμα για εργασία χωρίς όμως να 
αναζητούν εργασία και άλλα 
2,2 εκατομμύρια άτομα αναζητούσαν 
εργασία, χωρίς να είναι σε θέση να 
αρχίσουν να εργάζονται μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι 18,1 εκατομμύρια άτομα συνολικά 
αντιμετώπισαν κάποια κατάσταση 
παρόμοια με την ανεργία στην ΕΕ των 28 
το 2018·

Or. en

Τροπολογία 86
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 
2002 έως το 2018, το μερίδιο των θέσεων 
εργασίας μεσαίας αμοιβής στην ΕΕ 
μειώθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες·

Or. en

Τροπολογία 87
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
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Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς 
εργασίας αναμένεται να περιορίσει τις 
αυξήσεις στους μισθούς και τα 
ημερομίσθια και έχει αποδυναμώσει τη 
διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός 
διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις αποτελούν βασικά 
εργαλεία για τους εργοδότες και τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις, ούτως ώστε να 
καθορίζονται δίκαιοι μισθοί και δίκαιες 
συνθήκες εργασίας, και ότι τα ισχυρά 
συστήματα συλλογικής διαπραγμάτευσης 
ενισχύουν την ανθεκτικότητα των 
κρατών μελών σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 88
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης 
αποτελεί ζήτημα που απασχολεί το 
σύνολο των Ευρωπαίων εργαζομένων, με 
κρίσιμες επιπτώσεις για τη δημοκρατία 
και το κράτος δικαίου, μεταξύ άλλων για 
τον σεβασμό των θεμελιωδών 
κοινωνικών δικαιωμάτων, και ότι οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις συνιστούν 
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ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικαίωμα που τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν 
δεσμευτεί να σέβονται, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές που 
σέβονται, προωθούν και ενισχύουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη θέση 
των εργαζομένων σε συστήματα 
καθορισμού των μισθών διαδραματίζουν 
κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 89
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει 
επιδεινωθεί σε 22 από τα 27 κράτη μέλη 
από το 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μέσο επίπεδο συμμετοχής σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 23 %, 
με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών, καθώς τα ποσοστά κυμαίνονται 
από 74 % έως 8 %·

Or. en

Τροπολογία 90
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κρίση COVID-19 πλήττει ιδίως τις 
ευάλωτες ομάδες, με αποτέλεσμα την 
αύξηση των ανισοτήτων, της 
ανασφάλειας, της φτώχειας, της ανεργίας 
και των κοινωνικών αποκλίσεων, καθώς 
και την υπονόμευση των κοινωνικών 
προτύπων και των προτύπων 
απασχόλησης στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι και οι 
εργαζόμενοι με άτυπη απασχόληση 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
χάσουν τη θέση εργασίας τους και να 
περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας·

Or. fr

Τροπολογία 91
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις εργαζόμενες 
γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τις 
ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
των εργαζομένων με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, των ατόμων με 
περιορισμένα προσόντα, των κατ’ ανάγκη 
εργαζομένων υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης και των 
αυτοαπασχολούμενων, καθώς και των 
διακινούμενων εργαζομένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
εργαζόμενοι σε βασικά επαγγέλματα στην 
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
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πανδημίας COVID-19 ανήκουν σε αυτές 
τις ευάλωτες κατηγορίες·

Or. en

Τροπολογία 92
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, των 
ατόμων με περιορισμένα προσόντα, των 
κατ’ ανάγκη εργαζομένων υπό καθεστώς 
μερικής απασχόλησης και των 
αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων 
σε πλατφόρμες και των διακινούμενων 
εργαζομένων, και διευρύνει την 
ανισότητα και τον κίνδυνο φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 93
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
που προκλήθηκε από την πανδημία 
COVID-19 πλήττει περισσότερο τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες και έχει δημιουργήσει 
νέες ευάλωτες ομάδες, και αναμένεται ότι 
θα εξακολουθήσει να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στις κοινωνικές συνθήκες· 

Or. sk
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Τροπολογία 94
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις εργαζόμενες 
γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τις 
ευάλωτες ομάδες και τις μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 95
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Dominique 
Bilde

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές 
συνθήκες, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση θα 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 
πολιτών των κρατών μελών, και ιδίως 
στα λιγότερα εύπορα στρώματα·

Or. fr

Τροπολογία 96
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

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

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
κατέδειξε ότι κάθε εργαζόμενος είναι 
σημαντικός και ότι, εάν οι κοινωνίες μας 
λειτουργούν υπό συνθήκες περιορισμού, 
αυτό δεν οφείλεται μόνο στους 
εργαζόμενους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, τους ερευνητές 
και τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά σε 
μεγάλο βαθμό και στους καθαριστές, τους 
εργαζόμενους στις μεταφορές, τους 
ταμίες των σούπερ μάρκετ, τους 
εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας, 
τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες 
παράδοσης, το οικιακό προσωπικό, τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες, τους 
εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα, 
τους εργαζόμενους στον κλάδο των 
τροφίμων και της γεωργίας, τους αλιείς 
και πολλούς άλλους των οποίων η 
συμβολή είναι απαραίτητη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, πάρα πολύ συχνά, αυτοί οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δύσκολες 
συνθήκες εργασίας και χαμηλούς μισθούς 
και, σε πολλούς τομείς, η πλειονότητά 
τους είναι γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών 
εξακολουθεί να υπάρχει και κινδυνεύει να 
διευρυνθεί εξαιτίας της κρίσης COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ολόκληρη 
την ΕΕ, οι απολαβές των γυναικών 
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εξακολουθούν να είναι κατά μέσο όρο 
16 % χαμηλότερες από των ανδρών και 
ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών είναι περίπου 
37,2 % στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 98
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 99
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι, οι 
μακροχρόνια άνεργοι και οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας κινδυνεύουν να 
αποκλειστούν εκ νέου από την αγορά 
εργασίας·

Or. es
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Τροπολογία 100
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προοδευτική φορολόγηση είναι κρίσιμης 
σημασίας για την καταπολέμηση της 
ανισότητας, προκειμένου να 
χρηματοδοτούνται συστήματα πρόνοιας 
χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 101
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
επιχειρηματικός ιστός είναι το κύριο μέσο 
δημιουργίας απασχόλησης και πλούτου 
στην κοινωνία και ότι οι οικογένειες 
εξαρτώνται από πολιτικές που προωθούν 
και παρέχουν τους πόρους με τους 
οποίους οι επιχειρηματίες μπορούν να 
προσφέρουν στους εργαζομένους 
αξιοπρεπείς και σταθερές θέσεις 
εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 102
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα κρίση ενέχει επίσης τον κίνδυνο 
διεύρυνσης των περιφερειακών και 
εδαφικών ανισοτήτων εντός των κρατών 
μελών και μεταξύ αυτών·

Or. en

Τροπολογία 103
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις δεν εστιάζουν 
σαφώς στη φορολόγηση του πλούτου και 
την προοδευτική φορολόγηση του 
εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 104
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 
επόμενη δεκαετία, η «πόλωση» των 
θέσεων εργασίας αναμένεται να αυξηθεί 
περαιτέρω και οι θέσεις εργασίας 
υψηλότερης ειδίκευσης και χαμηλότερης 
ειδίκευσης αναμένεται να αυξηθούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τάση 
είναι πιθανόν να ενισχυθεί περαιτέρω 
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λόγω της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η προοδευτική φορολόγηση αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση 
της συνολικής ανισότητας και τη 
χρηματοδότηση εύρυθμων κρατών 
πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 105
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική διάσταση πρέπει να ωφελεί τον 
προσωπικό, οικογενειακό και 
επαγγελματικό τομέα για την εξασφάλιση 
ορθής κοινωνικής συνοχής και ότι ο 
δημόσιος βίος δεν πρέπει να 
αποσυνδέεται από τον ιδιωτικό·

Or. es

Τροπολογία 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, 
να μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση 
νομοθετικών μέτρων με τα οποία θα 
διασφαλίζονται δίκαιοι μισθοί διαβίωσης 
και σε κάθε περίπτωση πάνω από το 
επίπεδο της σχετικής φτώχειας, τα ισχυρά 
συστήματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η κοινωνική 
προστασία σε αυξημένα επίπεδα, είναι 
ζωτικής σημασίας για να 
καταπολεμήσουν τη φτώχεια των 
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εργαζομένων, τις οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εργασιακές και κοινωνικές 
πολιτικές πρέπει να συνάδουν πλήρως με 
τον στόχο της πλήρους εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, τους στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη 
και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Or. it

Τροπολογία 107
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, η 
δημοκρατία στον χώρο εργασίας, η 
μισθολογική διαφάνεια, το προβλέψιμο 
ωράριο εργασίας, η επαρκής κοινωνική 
προστασία και οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις μπορούν να μειώσουν τη 
φτώχεια των εργαζομένων, να μειώσουν 
τις ανισότητες και να δημιουργήσουν 
ζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τον ορισμό του Eurofound, ο 
μισθός διαβίωσης είναι το απαραίτητο 
ποσό εισοδήματος για την παροχή στον 
εργαζόμενο ενός βασικού, αλλά κοινωνικά 
αποδεκτού, επιπέδου διαβίωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατώτατοι 
μισθοί στην πλειονότητα των χωρών 
παραμένουν κατώτεροι του 60 % ή ακόμα 
και του 50 % των μέσων μισθών·

Or. en
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Τροπολογία 108
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι 
ευέλικτες κλαδικές συμβάσεις και οι 
ρυθμίσεις ανά εταιρεία, καθώς και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 109
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, η 
επαρκής κοινωνική προστασία και η 
επένδυση στις δημόσιες υπηρεσίες 
μπορούν να μειώσουν τη φτώχεια των 
εργαζομένων, να μειώσουν τις ανισότητες 
και να δημιουργήσουν ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 110
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες, να 
δημιουργήσουν ζήτηση και να βελτιώσουν 
την υγεία και την ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 111
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες στην υγεία και 
την κοινωνική πρόνοια και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 112
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
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κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν οικονομική μεγέθυνση·

Or. es

Τροπολογία 113
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιοι 
μισθοί διαβίωσης, τα ισχυρά συστήματα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και η 
κοινωνική προστασία μπορούν να 
μειώσουν τη φτώχεια των εργαζομένων, να 
μειώσουν τις ανισότητες και να 
δημιουργήσουν ζήτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιες 
αποδοχές, οι αξιοπρεπείς και βιώσιμες 
θέσεις απασχόλησης και η κοινωνική 
προστασία μπορούν να μειώσουν τη 
φτώχεια των εργαζομένων, να μειώσουν 
τις ανισότητες και να δημιουργήσουν 
ζήτηση·

Or. sk

Τροπολογία 114
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 έστρεψε την προσοχή στη 
μελλοντική σημασία της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και στην 
ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας, καθώς και των συνθηκών που 
αφορούν το ωράριο εργασίας, και 
προσαρμογής τους στη νέα 
πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας (στο 
πλαίσιο των οποίων παρέχεται στους 
εργαζόμενους περισσότερη ελευθερία να 
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οργανώνουν την εργασία τους) και του 
συνδυασμού επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, καθώς όλα αποτελούν 
σημαντικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 115
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη και η κατάρτιση των 
εργαζομένων στις επαγγελματικές και 
προσωπικές δεξιότητες είναι ο καλύτερος 
δυνατός τρόπος επίτευξης της αριστείας 
που καλούνται να επιδιώξουν, με την 
ενθάρρυνση της κοινωνικής ευθύνης που 
εξασφαλίζει τον σεβασμό της 
προσωπικής ελευθερίας και 
αξιοπρέπειας·

Or. es

Τροπολογία 116
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας 
βρίσκονται υπό πίεση προκειμένου να 
μετριάσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις 
της κρίσης και να εξασφαλίσουν για 
όλους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 
και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως 
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η υγεία, η εκπαίδευση και η στέγαση·

Or. fr

Τροπολογία 117
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
πλειονότητα των κρατών μελών, υπάρχει 
ποικιλία συστημάτων ελάχιστου 
εισοδήματος για τη δημιουργία ενός 
διχτυού ασφαλείας για όσους 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή 
οδηγία σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα 
θα ήταν ευπρόσδεκτη·

Or. en

Τροπολογία 118
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη 
και η χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλής και 
ουδέτερη προώθησή τους είναι ζωτικής 
σημασίας για όλους τους βιομηχανικούς 
κλάδους, καθώς αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν 
ευκαιρίες απασχόλησης και οικονομική 
ευημερία·

Or. en
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Τροπολογία 119
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οργάνωση της αγοράς εργασίας σε όλες 
τις πτυχές της, και ιδίως η νομοθεσία 
περί κατώτατου μισθού, αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα 
κράτη μέλη υπάρχουν διάφορες μορφές 
συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται μια 
ελάχιστη κοινωνική προστασία και ένα 
δίχτυ ασφαλείας για όσους έχουν ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 121
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος 
COVID-19 αποκάλυψε τα κενά που 
υπάρχουν σε πολλές κοινωνίες μας στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας, ιδίως 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

Or. en

Τροπολογία 122
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, 
πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 123
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής 
Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Αλληλεγγύη 
στον τομέα της υγείας: Μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην 
ΕΕ» (COM (2009)0567) υπογραμμίζει ότι, 
σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχει μια 
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κοινωνική διαβάθμιση στο πεδίο της 
υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ 
ορίζει την κοινωνική αυτή διαβάθμιση ως 
τον βασικό κρίκο μεταξύ των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας 
και της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες στον τομέα της υγείας 
πηγάζουν από κοινωνικές ανισότητες ως 
προς τις συνθήκες διαβίωσης και τα 
πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς που 
συνδέονται κυρίως με το φύλο, τα 
εκπαιδευτικά πρότυπα, την απασχόληση, 
το εισόδημα και την άνιση κατανομή της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής 
βοήθειας, πρόληψης ασθενειών και 
προαγωγής της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 124
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρέχουσες και οι παραδοσιακές 
δημογραφικές τάσεις στην ΕΕ είναι 
αρνητικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
COVID-19 επιβαρύνει επιπλέον τις πιο 
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και οι 
ισχυρές οικογένειες έχουν αποδειχθεί και 
σε αυτή την περίπτωση βασικό καταφύγιο 
έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 125
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καλλιέργεια θετικών ιδιοτήτων στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα αποτελεί το 
θεμέλιο ενός ατόμου με διαμορφωμένο 
χαρακτήρα, αξίες και αρχές που 
επιτρέπουν σε μια κοινωνία να 
ενσωματώσει την προσωπική διάσταση 
στη συλλογική διάσταση·

Or. es

Τροπολογία 126
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-
19 επιδείνωσε τις ήδη απαράδεκτες 
διαφορές στην απασχόληση μεταξύ των 
φύλων, οι οποίες θα επιδεινώσουν τις 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
δύο φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
COVID-19 επιδείνωσε την ήδη άνιση 
κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 127
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
ψηφιοποίηση και η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής εξακολουθούν να 
υφίστανται και απαιτούν μία δίκαιη 
μετάβαση που δεν θα αποκλείει κανέναν·

Or. fr

Τροπολογία 128
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
στέγης αυξάνεται σταθερά στα 
περισσότερα κράτη μέλη την τελευταία 
δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι είναι 
άστεγοι κάθε νύχτα στην ΕΕ, αριθμός 
που αντιστοιχεί σε αύξηση 70 % σε 
σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η COVID-19 
κατέδειξε ότι η έλλειψη στέγης αποτελεί 
τόσο κοινωνική κρίση όσο και κρίση 
δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 129
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019· ζητεί να αυξηθεί ο ρυθμός 
υλοποίησης των ΣΑΧ στη ζώνη του ευρώ 
και πέραν αυτής· προτρέπει την Επιτροπή 
να ενισχύσει τις ΣΑΧ για τα μέλη της 
ζώνης του ευρώ μέσω της δημιουργίας 
ενός πλαισίου στο οποίο οι κοινωνικές 
πολιτικές που συνδέονται με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, όπως η χωρίς 
αποκλεισμούς πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την 
απασχόληση και τη στέγαση, και η 
διατήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
αναλύονται ανά κοινωνικό τομέα, για 
παράδειγμα παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι 
(όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 
φροντίδα ηλικιωμένων), μειονότητες, 
μετανάστες και άτομα με αναπηρίες, έτσι 
ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ πιο 
ακριβής εικόνα της οικονομικής και 
κοινωνικής υγείας των κρατών μελών, 
και να εξετάσει την ενδεχόμενη επέκταση 
αυτής της νέας συνιστώσας των ΣΑΧ σε 
χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ· 
επισημαίνει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να είναι 
συνεπείς με τους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ και να ενισχύουν μάλλον 
παρά να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ 
τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική βιωσιμότητας για την 
υπερπήδηση των κοινωνικών, 
οικονομικών και κλιματικών 
προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα προτείνοντας νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, 
χρηματοδοτικών μέσων και μετά από 
επανεξέταση, να εφαρμόσουν τον 
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ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων εντός των ορίων των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, όπως 
ορίζονται στις Συνθήκες και σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 130
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
επισημαίνει ότι οι αμετάβλητοι κανόνες 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης εμποδίζουν τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν την απαραίτητη 
πρόοδο για να ανταποκριθούν επαρκώς 
στο άνευ προηγουμένου οικονομικό και 
κοινωνικό σοκ που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19· πιστεύει ότι οι 
ΣΑΧ της Επιτροπής πρέπει να αποτελούν 
έκφραση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου 
που θα επιτρέπει την εφαρμογή 
πολυεπίπεδων δημόσιων πολιτικών, οι 
οποίες θα είναι απόλυτα συνεπείς με τον 
στόχο της επίτευξης πλήρους 
απασχόλησης, πλήρους άσκησης 
κοινωνικών δικαιωμάτων από όλους τους 
πολίτες, και ταχείας, κοινωνικά ορθής 
μετάβασης προς μια κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 131
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019 και εξακολουθεί να καταγράφεται 
ανομοιογενής πρόοδος στους διάφορους 
τομείς πολιτικής· επισημαίνει ότι, από 
την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
το 2011, έχει καταγραφεί ιδιαίτερα αργή 
πρόοδος στη διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης, καθώς και στην υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, ενώ τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
αντιμετωπίζουν περαιτέρω προκλήσεις 
λόγω της COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 132
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019 και καταγράφεται ανομοιογενής 
πρόοδος στα διάφορα κράτη μέλη και 
στους διάφορους τομείς πολιτικής· 
επισημαίνει ότι η έμφαση που δίνουν οι 
ΣΑΧ στην απορρύθμιση της αγοράς 
εργασίας, σε φιλοκυκλικές οικονομικές 
πολιτικές και ιδιωτικοποιήσεις άφησαν 
σε αρκετά κράτη μέλη σημαντικά τρωτά 
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σημεία όταν αυτά ήρθαν αντιμέτωπα με 
την οικονομική και κοινωνική κρίση της 
Covid-19·

Or. en

Τροπολογία 133
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019· τονίζει ότι η υλοποίηση των ΣΑΧ 
είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση 
της κοινωνικής ένταξης και τη βελτίωση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων· προτρέπει 
την Επιτροπή να πιέσει τα κράτη μέλη, 
ανεξάρτητα του αν είναι μέλη της ζώνης 
του ευρώ ή όχι, να υλοποιήσουν τις 
συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 134
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
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τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πάρα πολλές συστάσεις ανά 
χώρα δεν έχουν υλοποιηθεί και καλεί τα 
κράτη μέλη να υλοποιήσουν αυτές τις 
ΣΑΧ, ιδίως όσες αφορούν την 
απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα·

Or. fr

Τροπολογία 135
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τις συστάσεις ανά χώρα 
(ΣΑΧ) της Επιτροπής για το 2020· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
περιορισμένη ή καμία πρόοδο σε έξι από 
τις 10 ΣΑΧ που απευθύνονται σε αυτά το 
2019·

1. είναι της γνώμης ότι η πολιτική 
στους τομείς της αγοράς εργασίας και 
της απασχόλησης θα πρέπει να υπάγεται 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και, επομένως, απορρίπτει 
τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 136
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους, 
άτομα με αναπηρίες, γυναίκες, φυλετικές 
και εθνικές μειονότητες, άτομα 
ΛΟΑΤΚΙ+, πρόσφυγες και μετανάστες, 
που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον ιό ή τις 
συνέπειές του· τονίζει ότι μόνο μια 
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αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης· καλεί τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη 
δέσμη μέτρων «Συνδρομή στην 
Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις 
Περιοχές της Ευρώπης» (REACT-EU) 
για να βοηθήσουν τις πιο μειονεκτικές 
ομάδες, μέσω της εξασφάλισης επαρκούς 
χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (FEAD), να στηρίζουν την 
απασχόληση, ιδίως των νέων στη 
χρηματοδότηση που παρέχεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
καθώς και να ενεργούν συγκεκριμένα 
υπέρ της συνοχής της ΕΕ, κυρίως στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 137
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες, και ειδικότερα τους 
εργαζομένους που βρίσκονταν στην 
πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της 
κρίσης· τονίζει ότι μόνο μια αποφασιστική 
και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση θα 
αντισταθμίσει τις συνέπειες της τρέχουσας 
κρίσης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν την 
πρωτοβουλία REACT-EU προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την παροχή βοήθειας 
στους απόρους μέσω της διασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
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Απόρους (FEAD), για τη στήριξη της 
διατήρησης και της επιστροφής στην 
εργασία μέσω της διευκόλυνσης της 
πρόσβασης των νέων στις 
χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και για την ανάληψη συγκεκριμένων 
ενεργειών προς όφελος της συνοχής και 
των εδαφών της ΕΕ, και ιδίως των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 138
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση βάσει ενός νέου 
ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης θα επιτρέψει την 
εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών 
για την απασχόληση και τις κοινωνικές 
πτυχές με στόχο την πλήρη προστασία 
των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών και την 
αποφυγή επιβλαβών κοινωνικών 
επιπτώσεων λόγω της τρέχουσας άνευ 
προηγουμένου κρίσης·

Or. it

Τροπολογία 139
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τις 
ευάλωτες ομάδες, οι οποίες αυξάνουν 
περαιτέρω τις ανισότητες και τις 
κοινωνικές αποκλίσεις και 
αποδυναμώνουν τα κοινωνικά πρότυπα 
και τα πρότυπα απασχόλησης στην 
Ευρώπη· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
κοινωνικές συνέπειες της τρέχουσας 
κρίσης και θα καταδείξει ότι η ΕΕ 
αποτελεί απαραίτητο έργο που βασίζεται 
στην κοινωνική δικαιοσύνη, την 
αλληλεγγύη και την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 140
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID-19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, τα 
άτομα που ανήκουν σε μειονότητες ή τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
διακρίσεις, αλλά και όσον αφορά τις νέες 
ευάλωτες ομάδες που δημιουργήθηκαν 
από την πανδημία· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία προνοεί 
επίσης για μελλοντικές κρίσεις, θα 
αντισταθμίσει τις συνέπειες της τρέχουσας 
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κρίσης·

Or. sk

Τροπολογία 141
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει 
τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19·

Or. fr

Τροπολογία 142
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, η οποία επιτείνει και 
διευρύνει τις προϋπάρχουσες ανισότητες, 
ενώ δημιουργεί και νέες, ιδίως όσον 
αφορά τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, 
τις ευάλωτες και τις μειονοτικές ομάδες, 
όπως τους Ρομά· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 143
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες, όπως τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες· 
τονίζει ότι μόνο μια αποφασιστική και 
συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση θα 
αντισταθμίσει τις συνέπειες της τρέχουσας 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 144
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες, η οποία αυξάνει τις 
ανισότητες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 145
Maria Walsh
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές και 
ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης 
COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 146
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα βοηθήσει να 
αντισταθμιστούν οι συνέπειες της 
τρέχουσας κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 147
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 

2. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
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κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μόνο μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

κρίσης COVID -19, ιδίως όσον αφορά τις 
ευάλωτες ομάδες· τονίζει ότι μια 
αποφασιστική και συντονισμένη 
ευρωπαϊκή απάντηση θα αντισταθμίσει τις 
συνέπειες της τρέχουσας κρίσης·

Or. es

Τροπολογία 148
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι, παρά τις ανακοινώσεις 
σχετικά με την επείγουσα ανάγκη 
εξισορρόπησης της οικονομικής και της 
κοινωνικής διάστασης και ενθάρρυνσης 
της ανοδικής σύγκλισης, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο δεν έχει συγκεκριμένο 
θεματολόγιο και δράσεις για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και, 
επομένως, θα πρέπει να θεσπιστεί 
συγκεκριμένη στρατηγική με ένα σύνολο 
στόχων και μια διαδικασία 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 149
Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το 2018 μόνο το 3,9 % των 
πολιτών της ΕΕ σε ηλικία εργασίας 
διέμενε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από 
τη χώρα ιθαγένειάς του· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη 
μείωση των εμποδίων όσον αφορά την 
κινητικότητα των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 150
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, 
και δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά 
περιθώρια που χρειάζονται για να 
απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

διαγράφεται

Or. sk

Τροπολογία 151
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 



AM\1209664EL.docx 79/227 PE654.111v01-00

EL

που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής για τη διατήρηση 
θέσεων εργασίας, τη στήριξη εταιρειών 
και την υποστήριξη μιας εύρωστης 
ανάκαμψης· ζητεί να διασφαλιστεί επί 
του παρόντος σε όλα τα κράτη μέλη μια 
υποστηρικτική δημοσιονομική στάση 
(ενεργός δημοσιονομική πολιτική), 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανάκαμψη της κατανάλωσης, των 
επενδύσεων και της οικονομικής 
ανάπτυξης· ζητεί να δοθεί δανεισμός και 
χρηματοδοτική στήριξη σε 
συγκεκριμένους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 
υγείας, ιδανικά μέσω των Manacle-
Bond1· ζητεί να δοθεί η ίδια 
προτεραιότητα και η ίδια νομική ισχύ 
στους κοινωνικούς, οικονομικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στον 
επόμενο προϋπολογισμό· ζητεί επίσης να 
ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έτσι 
ώστε να συμπεριλαμβάνει μια κοινωνική 
διάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου του, με τη συμμετοχή των 
αρμόδιων φορέων της ΕΕ και των 
κρατών μελών που είναι επιφορτισμένοι 
με τις κοινωνικές πολιτικές· ζητεί ένα 
φιλόδοξο ΠΔΠ που θα πληροί τις ανάγκες 
των υφιστάμενων και των νέων 
προγραμμάτων· ζητεί να εφαρμοστούν 
νέοι ίδιοι πόροι και να καταργηθούν οι 
διορθωτικοί μηχανισμοί·
_______________________________
1 Μια ιδέα που αναπτύχθηκε από το 
Γερμανικό Οικογενειακό Κόμμα για τη 
χρηματοδότηση έργων με σκοπό την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου 
COVID-19.

Or. en
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Τροπολογία 152
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να προλαμβάνουν και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· 
προειδοποιεί ότι αυτός ο υπέρμετρα 
συντηρητικός χαρακτήρας του ΣΣΑ είναι 
αντιπαραγωγικός στην πορεία προς την 
κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη, 
εφόσον οι στόχοι του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν έχουν 
καταστεί υποχρεωτικοί· επομένως, ζητεί 
να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα· ζητεί να 
θεσπιστεί ένας μόνιμος «ασημένιος 
κανόνας» για τις κοινωνικές επενδύσεις, ο 
οποίος θα εφαρμόζεται κατά την 
εφαρμογή του ΣΣΑ, δηλαδή να 
θεωρούνται οι δημόσιες κοινωνικές 
επενδύσεις που έχουν σαφώς θετικό 
αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη 
επιλέξιμες για ευνοϊκή μεταχείριση κατά 
την αξιολόγηση των δημόσιων 
ελλειμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 153
José Gusmão
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα· ζητεί, εν 
προκειμένω, από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν πλήρως τη δημοσιονομική 
ευελιξία που προσφέρει η γενική ρήτρα 
διαφυγής μέσω της θέσπισης ενός 
«χρυσού κανόνα» για τις κοινωνικές 
επενδύσεις, προκειμένου να 
χρηματοδοτούνται οι ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, οι δημόσιες υπηρεσίες, η 
καταπολέμηση της φτώχειας και η 
πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 

3. επισημαίνει ότι, ακόμα και στην 
τρέχουσα κρίση, το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκές, και δεν επέτρεψε 
στα κράτη μέλη να απορροφούν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που χρειάζονται 
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ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

για να απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
την άμεση αναθεώρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την 
ενσωμάτωση των κοινωνικών και 
οικολογικών στόχων σε μια σειρά 
πολυεπίπεδων ρυθμιστικών παρεμβάσεων 
που εκφράζουν μια ολιστική προσέγγιση 
υπέρ της πλήρους εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των στόχων των 
Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη 
και της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. it

Τροπολογία 155
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, 
και δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση 
της ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η 
ίδια νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης επιτρέπει στα κράτη μέλη, 
μέσω της εφαρμογής της ρήτρας 
διαφυγής, να απορροφούν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που χρειάζονται 
για να απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις·

Or. es
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Τροπολογία 156
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, 
και δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά 
περιθώρια που χρειάζονται για να 
απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. υπενθυμίζει ότι το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί 
προϋπόθεση για μια σταθερή ευρωπαϊκή 
οικονομία που μπορεί να χειρίζεται 
μελλοντικές κρίσεις· επαναλαμβάνει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της δέσμευσης 
των κρατών μελών να εφαρμόζουν το 
Σύμφωνο·

Or. en

Τροπολογία 157
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής·
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χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 158
Dennis Radtke, Miriam Lexmann, Λουκάς Φουρλάς, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, 
και δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά 
περιθώρια που χρειάζονται για να 
απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να 
δεσμεύονται πλήρως για την εφαρμογή 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και επικροτεί την απόφασή 
τους να χρησιμοποιήσουν τη γενική 
ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την απαραίτητη ευελιξία 
για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
για τη στήριξη της υγείας των 
Ευρωπαίων πολιτών και των 
συστημάτων πολιτικής προστασίας και 
για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· ζητεί 
να βελτιωθεί η ένταξη και να ενισχυθεί ο 
ρόλος των κοινωνικών και οικολογικών 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 159
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί αρκετά 
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δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση 
της ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η 
ίδια νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

ευέλικτο, με την ενεργοποίηση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα δημοσιονομικά 
περιθώρια που χρειάζονται για να 
απορροφούν τις ανισορροπίες, να 
στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους καθώς και να μετριάζουν 
τις κοινωνικές επιπτώσεις· ζητεί να δοθεί η 
ίδια νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. fr

Τροπολογία 160
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές 
αυτό καθαυτό, και δεν επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να απορροφούν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που χρειάζονται 
για να απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις 
τους, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
να δοθεί η ίδια σημασία στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 161
France Jamet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί καταστροφικό 
για την οικονομία, και δεν επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να απορροφούν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια που χρειάζονται 
για να απορροφούν τις ανισορροπίες και να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. fr

Τροπολογία 162
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες και να μετριάζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, γεγονός που 
κατέστησε αναγκαία την ενεργοποίηση της 
ρήτρας διαφυγής· ζητεί να δοθεί η ίδια 
νομική ισχύ στους κοινωνικούς και 
οικολογικούς στόχους, όπως η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

3. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
κρίση, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ανεπαρκές, και 
δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
απορροφούν τα δημοσιονομικά περιθώρια 
που χρειάζονται για να απορροφούν τις 
ανισορροπίες, να προλαμβάνουνκαι να 
μετριάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις, 
γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής· ζητεί 
να δοθεί η ίδια νομική ισχύ στους 
κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους, 
όπως η δημοσιονομική εξυγίανση και η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en
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Τροπολογία 163
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα 
πρέπει να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα 
και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης·

4. επισημαίνει τη σημασία των 
φορολογικών συστημάτων που 
βασίζονται στη μέγιστη ισονομία κατά 
την εφαρμογή του κριτηρίου της 
προοδευτικότητας προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα υψηλότερα επίπεδα 
κοινωνικής δικαιοσύνης· θεωρεί επείγον 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε επίπεδο 
ΕΕ για τον τερματισμό του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού που επιτρέπεται 
από τους ισχύοντες κανόνες σε ορισμένα 
κράτη μέλη και για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
φορολογικών παραδείσων εκτός ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη θέσπισης 
αυστηρότερων κανόνων για την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς, της 
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· 
υπογραμμίζει ότι η επαρκής 
αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών 
προβλημάτων θα δημιουργήσει 
σημαντικά πρόσθετα ποσά στον 
προϋπολογισμό, ικανά να αυξήσουν 
σημαντικά τις δημόσιες επενδύσεις για τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
δημόσιας υγείας, των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, της υγείας και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, των 
ενεργητικών πολιτικών για την 
απασχόληση, των πολιτικών για την 
προστασία από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και για την 
επιτάχυνση της κοινωνικά δίκαιης 
μετάβασης προς μια κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

Or. it
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Τροπολογία 164
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· 
επισημαίνει ότι οι κοινές ανθρώπινες 
αξίες μας θα πρέπει να αποτελούν 
γνώμονα των συζητήσεών μας σχετικά με 
τον προϋπολογισμό και ότι θα πρέπει να 
έχουμε ως στόχο έναν προϋπολογισμό που 
θα οδηγήσει σε μια οικονομία η οποία 
αποτυπώνει αυτή την έννοια καλύτερα 
και σε μια περισσότερο ανθρωπιστική 
Ευρώπη· ζητεί να ενισχυθεί η 
παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με το πώς 
χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια της ΕΕ, 
έτσι ώστε να βελτιωθούν η 
αποτελεσματική χρήση και το δημόσιο 
συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 165
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα 
πρέπει να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την επάρκεια και τη 
βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων για τους εργαζόμενους και 
τους αυτοαπασχολούμενους· Οι 
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επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα 
και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης·

μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται 
από μέτρα παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, όπως η αύξηση της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, 
και να πλαισιώνονται από στρατηγικές 
ενεργού γήρανσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν έναν 
εποικοδομητικό διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν 
την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 166
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· 
τονίζει ότι η έμφαση που δίνει η 
διαδικασία μακροοικονομικών 
ανισορροπιών (ΔΜΑ) του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου στη μείωση του χρέους έχει 
αρνητικές επιπτώσεις, καθώς μειώνει τις 
δυνατότητες των δημόσιων υπηρεσιών να 
αντιμετωπίζουν τις ανισότητες·

Or. en
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Τροπολογία 167
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

4. επισημαίνει ότι η χρηστή και 
υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και, 
γενικά, η δημοσιονομική σταθερότητα 
αποτελούν το κλειδί για σταθερές, 
εύρωστες δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στα 
συστήματα εκπαίδευσης, τα κοινωνικά 
συστήματα και τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, λαμβανομένης 
πάντα υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης 
επαρκούς ευελιξίας για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων συμβάντων ή κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 168
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα 
πρέπει να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα 
και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης·

4. επισημαίνει τη σημασία της 
χρηστής και υπεύθυνης δημοσιονομικής 
πολιτικής και της δημοσιονομικής 
σταθερότητας για την εξασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των 
συστημάτων πρόνοιας. Επίσης, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαθέτουν δημοσιονομικά 
περιθώρια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 
ούτως ώστε να προστατεύουν τις 
πληττόμενες επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους τους·

Or. es
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Τροπολογία 169
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα 
πρέπει να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

4. επισημαίνει ότι η χρηστή και 
υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική 
βασίζεται στη δημοσιονομική 
σταθερότητα, αλλά δεν εμποδίζει τις 
αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις 
στα μεταρρυθμισμένα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα, τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τα 
συστήματα παιδικής μέριμνας και τα 
συστήματα φροντίδας των εξαρτώμενων 
ατόμων·

Or. sk

Τροπολογία 170
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα 
πρέπει να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

4. επισημαίνει τη σημασία της 
χρηστής και υπεύθυνης δημοσιονομικής 
πολιτικής· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, ως απάντηση στην 
υγειονομική κρίση, να αυξήσουν τις 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία 171
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

4. επισημαίνει ότι η δημοσιονομική 
σταθερότητα δεν θα πρέπει να είναι 
επιζήμια για τις απαιτούμενες δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία 172
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 
της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα 
και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης·

4. επισημαίνει τη σημασία της 
χρηστής και υπεύθυνης δημοσιονομικής 
πολιτικής και ότι η δημοσιονομική 
σταθερότητα θα πρέπει να προάγεται 
παράλληλα με την ενθάρρυνση των 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 173
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, παρά τη σημασία 4. επισημαίνει τη σημασία της 
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της χρηστής και υπεύθυνης 
δημοσιονομικής πολιτικής, η 
δημοσιονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει 
να είναι επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

χρηστής και υπεύθυνης δημοσιονομικής 
πολιτικής, ότι η δημοσιονομική 
σταθερότητα δεν θα πρέπει να είναι έστω 
και προσωρινά επιζήμια για τις δημόσιες 
επενδύσεις, ιδίως στα συστήματα 
εκπαίδευσης, τα κοινωνικά συστήματα και 
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 174
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να 
εκπληρώσει τις διεθνείς νομικές 
υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα 
των παιδιών που τα κράτη μέλη (καθώς 
και η ΕΕ συνολικά, όσον αφορά ορισμένα 
εξ αυτών) έχουν αναλάβει δέσμευση να 
σέβονται· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στην ΕΕ μια εγγύηση για τα 
παιδιά το 2020, ζητεί να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες που παρέχει το ΠΔΠ 2021-2027 
για την επένδυση στα παιδιά και να 
χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την 
ανάπτυξη της δυνητικής προστιθέμενης 
αξίας της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα 
παιδιά κατά την καταπολέμηση της 
φτώχειας, καθώς και των επιβλαβών 
αρνητικών τάσεων όσον αφορά τις 
δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη· 
ζητεί να χρησιμοποιηθούν ήπιες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν και παρέχουν κίνητρα στα 
κράτη μέλη (περισσότερο μέσω 
αμοιβαίας πίεσης μεταξύ των εταίρων 
παρά μέσω υποχρεώσεων) για να 
θεσπίσουν ευρωπαϊκά και εθνικά σχέδια 
δράσης για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των παιδιών στα πέντε 
βασικά κοινωνικά δικαιώματα 
(πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική 
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περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν 
φροντίδα παιδιών, αξιοπρεπής στέγαση 
και επαρκής σίτιση)· ζητεί να 
προστατεύονται οι οικογένειες και τα 
παιδιά μέσω της άμεσης θέσπισης ενός 
ευρωπαϊκού επιδόματος διατροφής 
τέκνου 25/25, ενός απαραίτητου και πολύ 
καθυστερημένου μέτρου με σκοπό την 
υλοποίηση της εγγύησης για τα παιδιά. 
Αυτή η επιπρόσθετη πληρωμή διατροφής 
τέκνου δεν πρέπει να αντισταθμίζεται με 
οποιεσδήποτε άλλες παροχές και θα είναι 
αποδεδειγμένα το μεγαλύτερο έργο 
οικονομικής ανάπτυξης όλων των 
εποχών, καθώς οι οικογένειες θα 
διοχετεύουν τα επιπρόσθετα χρήματα που 
λαμβάνουν στην οικονομία, προς όφελος 
όλων των Ευρωπαίων είτε άμεσα είτε 
έμμεσα·

Or. en

Τροπολογία 175
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός 
ότι εστιάζει στην κοινωνική ένταξη και 
τη φτώχεια, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
εξακολουθεί να μη διαθέτει ατζέντα για 
την παρακολούθηση και την 
αντιμετώπιση της αύξησης των 
ανισοτήτων στην Ευρώπη, προτρέπει, 
επομένως, την Επιτροπή να αξιολογήσει 
καλύτερα τον αντίκτυπο όσον αφορά την 
κατανομή των δημόσιων πολιτικών και 
τις ανισορροπίες όσον αφορά το εισόδημα 
και την κατανομή του πλούτου, και μέσω 
επιμέρους εκθέσεων εμπεριστατωμένης 
επισκόπησης, στις περιπτώσεις που 
εντοπίζονται ανισορροπίες, ως έναν 
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τρόπο σύνδεσης του οικονομικού 
συντονισμού με την απασχόληση και τις 
κοινωνικές επιδόσεις· καλεί την Επιτροπή 
να μελετήσει ποιοι θα πρέπει να είναι οι 
ακριβέστεροι δείκτες οικονομικής 
ανισότητας (μεταξύ του δείκτη Gini, του 
δείκτη Palma, του δείκτη Theil, του 
μεριδίου των μισθών, της αναλογίας του 
ελάχιστου μισθού προς το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ή τον μέσο μισθό κ.λπ.) και να 
παρακολουθεί την εξέλιξη των 
ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 176
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την αποδοτικότητα των 
οικείων φορολογικών συστημάτων και 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
ώστε να δημιουργούνται κίνητρα για 
εργασία· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα 
φορολογικά συστήματα να είναι δίκαια 
και οι φορολογούμενοι να μπορούν 
εύκολα να συμμορφώνονται με αυτά· 
επαναλαμβάνει ότι το αυστηρό εργασιακό 
δίκαιο και τα υπερβολικά γενναιόδωρα 
συστήματα παροχών επηρεάζουν 
αρνητικά το επίπεδο απασχόλησης και, 
μακροπρόθεσμα, επιφέρουν μη βιώσιμες 
αυξήσεις κόστους για τα κράτη μέλη· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν τις 
απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
για να δημιουργήσουν ένα εύρωστο 
επιχειρηματικό κλίμα και να αυξήσουν 
την παραγωγικότητα· υπενθυμίζει ότι η 
κοινωνική ευημερία μας βασίζεται στις 
ευημερούσες επιχειρήσεις και στην 
εύρυθμη λειτουργία των εθνικών 
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οικονομιών μας·

Or. en

Τροπολογία 177
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί το γεγονός ότι, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 
πολλά κράτη μέλη έλαβαν έκτακτα μέτρα 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
της έλλειψης στέγης μέσω της παύσης 
των εξώσεων και της παροχής στέγασης 
για λόγους έκτακτης ανάγκης· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να παράσχουν βιώσιμες, 
προορατικές και δραστικές λύσεις για την 
εξάλειψη της έλλειψης στέγης έως το 
2030· προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα 
σχετικά με την έλλειψη στέγης και να 
ενσωματώσουν τη διάσταση της έλλειψης 
στέγης σε όλες τις σχετικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 178
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειές 
τους στην προστασία ολόκληρου του 
επιχειρηματικού ιστού και των νέων 
θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση 
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στις ΜΜΕ και τους 
αυτοαπασχολούμενους·

Or. es

Τροπολογία 179
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί 
τη θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν με στόχο να ενισχυθούν τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, 
εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία από τη 
φτώχεια, διασφαλίζοντας σταθερή και 
ποιοτική απασχόληση και 
προστατεύοντας τους μισθωτούς και τους 
αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο 
ανεργίας και την απώλεια εισοδήματος· 
θεωρεί επίσης απαραίτητο να ενισχύσουν 
τη χρηματοδοτική στήριξη και τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση 
λόγω της πανδημίας COVID-19, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης 
και η υγεία και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας· ζητεί οι επενδύσεις στο πλαίσιο 
του μέσου ανάκαμψης «Next Generation 
EU» να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, τους στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη 
και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
ζητεί τη θέσπιση ειδικών σχεδίων 
κοινωνικής προόδου για την εξασφάλιση 
πιο αποτελεσματικών και ισχυρότερων 
κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

Or. it
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Τροπολογία 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· επιμένει στο γεγονός ότι το μέσο 
ανάκαμψης πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, στην εφαρμογή της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ που 
ορίζεται στην Πράσινη Συμφωνία καθώς 
και στην υλοποίηση των αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
της γενικής ρήτρας διαφυγής ώστε να 
στηρίξουν τις επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έλλειψη 
ρευστότητας, ιδίως τις ΜΜΕ, να 
διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης, 
τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας 
των Ευρωπαίων εργαζομένων καθώς και 
να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί 
τη θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

Or. fr

Τροπολογία 181
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί 
τη θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων 
κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής· εκφράζει 
την έντονη λύπη του για το γεγονός ότι η 
διαδικασία κοινωνικής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη έχει περιπέσει σε τέλμα, κάτι που 
δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο να 
προσανατολιστεί η Ευρώπη στον ρόλο 
ενός κράτους κοινωνικής πρόνοιας, καθώς 
τα ισχυρότερα κράτη κοινωνικής πρόνοιας 
θα εδραίωναν τη φτώχεια στην Ευρώπη· 
ζητεί να τεθεί ως στόχος της Ευρώπης η 
άμεση επιτάχυνση της διαδικασίας 
κοινωνικής ανάπτυξης, έτσι ώστε οι 
άνθρωποι να μπορούν να ζουν μια 
ανεξάρτητη, αυτεξούσια ζωή·

Or. en

Τροπολογία 182
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. λαμβάνει υπόψη το νέο μέσο 
ανάκαμψης της ΕΕ το οποίο καλείται Next 
Generation EU και ζητεί ο 
προϋπολογισμός του να εστιάσει στις 
πλέον πιεστικές υγειονομικές και 
κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των 
κρατών μελών, με τη μετάθεση των 
στόχων για κλιματική ουδετερότητα· 
καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
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κοινωνικής πρόνοιας·

Or. es

Τροπολογία 183
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 
το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές 
ανισορροπίες μεταξύ της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης, αφενός, και 
της εκπαίδευσης, της κοινωνικής 
υποδομής και της υποδομής υγειονομικής 
περίθαλψης, αφετέρου· καλεί τα κράτη 
μέλη να κάνουν χρήση της γενικής ρήτρας 
διαφυγής και να επενδύσουν σε ανθρώπινο 
δυναμικό και σε συστήματα πρόνοιας· 
ζητεί τη θέσπιση ειδικών σχεδίων 
κοινωνικής προόδου για την εξασφάλιση 
πιο αποτελεσματικών και ισχυρότερων 
κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 184
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 

5. ζητεί να αυξηθεί η φιλοδοξία του 
μέσου Next Generation EU και του 
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ· τονίζει ότι, 
χωρίς ίδιους πόρους, το ταμείο 
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επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

ανάκαμψης αποτελεί βασικά ένα 
χρεωστικό μέσο, καθώς διασφαλίζεται 
από μελλοντικούς προϋπολογισμούς· 
καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 185
Dennis Radtke, Λουκάς Φουρλάς, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana 
Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς να 
προσπαθούν να επιτύχουν δημοσιονομική 
σταθερότητα και παραμένοντας πιστά 
στη δέσμευσή τους να τηρούν το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
ζητεί τη θέσπιση ειδικών σχεδίων 
κοινωνικής προόδου για την εξασφάλιση 
πιο αποτελεσματικών και ισχυρότερων 
κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 186
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· 
ζητεί τη θέσπιση ειδικών σχεδίων 
κοινωνικής προόδου για την εξασφάλιση 
πιο αποτελεσματικών και ισχυρότερων 
κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να θεωρήσουν 
τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του 
μέσου ως μεγάλη ευκαιρία για τη 
χρηματοδότηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων, έχοντας παράλληλα 
υπόψη ότι οι πόροι αυτοί πρέπει να 
επιστραφούν κατά τα επόμενα 10 έτη και 
εξετάζοντας έτσι τις επενδύσεις όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα, τη 
βιωσιμότητα και τις αποδόσεις τους· 

Or. sk

Τροπολογία 187
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. είναι της γνώμης ότι το μοντέλο 
χρηματοδότησης της πρότασης που 
καλείται Next Generation EU υπερβαίνει 
τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της 
γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 188
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών και ισχυρότερων κρατών 
κοινωνικής πρόνοιας·

5. χαιρετίζει το νέο μέσο ανάκαμψης 
της ΕΕ το οποίο καλείται Next Generation 
EU· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της γενικής ρήτρας διαφυγής και να 
επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας· ζητεί τη 
θέσπιση ειδικών σχεδίων κοινωνικής 
προόδου για την εξασφάλιση πιο 
αποτελεσματικών, δίκαιων και 
ισχυρότερων κρατών κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 189
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι κανένας δεν θα αφεθεί 
στο περιθώριο στην κρίση Covid-19 μέσω 
της στήριξης των ευάλωτων ομάδων 
στην άτυπη οικονομία που απώλεσαν το 
εισόδημά τους, καθώς και των ανέργων, 
ιδίως των γυναικών και των 
μονογονεϊκών οικογενειών, με τη θέσπιση 
δίκαιων ελάχιστων μισθών και 
δεσμευτικών μέτρων για τη διαφάνεια 
των μισθών·

Or. en

Τροπολογία 190
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 191
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και της επίτευξης 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
σχεδίου ανάκαμψης για την εξασφάλιση 
κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής 
συνοχής και ευημερίας για όλους· 
εκφράζει την ανησυχία του ότι, στην 
τρέχουσα κρίση, τα συστήματα πρόνοιας 
υφίστανται πρωτόγνωρη πίεση και ότι οι 
σχετικές δημόσιες δαπάνες θα αυξηθούν 
με γεωμετρική πρόοδο· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση, με την ενίσχυση των 
συστημάτων πρόνοιας και την επένδυση 
στην κοινωνική ασφάλιση, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 
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τη στέγαση, την απασχόληση, τη 
δικαιοσύνη και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
για τις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να 
καταπολεμηθούν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 192
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και της επίτευξης 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου 
ανάκαμψης· τονίζει ότι, προκειμένου να 
τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η επενδυτική 
προσπάθεια της ΕΕ μέσω του σχεδίου 
ανάκαμψης και του ΠΔΠ, πρέπει να 
υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, 
ιδίως μέσω της επένδυσης σε σταθερά 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στην 
περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη στέγαση, 
την απασχόληση, τον πολιτισμό, τη 
δικαιοσύνη και τις επαρκείς και 
προσβάσιμες δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες, με στόχο την καταπολέμηση 
των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης 
και την οριστική επίλυση του ζητήματος 
της εξάλειψης της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 193
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και του ρόλου του 
ως πυξίδας για μια διαδικασία που οδηγεί 
σε ανανεωμένη κοινωνικοοικονομική 
σύγκλιση και στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ· 
τονίζει ότι, προκειμένου να τροφοδοτηθεί 
η ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση, να εξασφαλιστεί ότι κανένας 
δεν θα αφεθεί στο περιθώριο και να 
υποστηριχθεί η μετάβαση σε έναν 
ευρωπαϊκό πράσινο και ψηφιακό 
μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 194
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. σημειώνει ότι ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) θα μπορούσε να αποτελέσει 
κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη μέλη 
κατά τη διαδικασία τροφοδότησης της 
ανάκαμψής τους· τονίζει ότι, προκειμένου 
να τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η 
επενδυτική προσπάθεια της ΕΕ μέσω του 
σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει να υπάρχει μια 
ισχυρή μελλοντοστραφής διάσταση, η 
οποία θα δημιουργήσει μια ευημερούσα 
Ευρώπη για τις επόμενες γενιές·

Or. en
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Τροπολογία 195
Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει τη σημασία του σεβασμού 
της αρμοδιότητας των κρατών μελών, 
όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, 
ιδίως όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης θα 
πρέπει να τονώνει την οικονομική 
ανάπτυξη στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική διάσταση 
με στόχο την προστασία όλων των 
πολιτών από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. it

Τροπολογία 197
Andrea Bocskor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) 
αποτελεί πολιτική δήλωση χωρίς νομική 
δεσμευτική ισχύ και ότι η αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει να γίνεται 
σεβαστή· τονίζει ότι, προκειμένου να 
τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η επενδυτική 
προσπάθεια της ΕΕ μέσω του σχεδίου 
ανάκαμψης, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή 
κοινωνική διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 198
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) 
αποτελεί πολιτική δήλωση χωρίς νομική 
δεσμευτική ισχύ και ότι η αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει να γίνεται 
σεβαστή· τονίζει ότι, προκειμένου να 
τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη, η επενδυτική 
προσπάθεια της ΕΕ μέσω του σχεδίου 
ανάκαμψης, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή 
κοινωνική διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 199
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6



AM\1209664EL.docx 109/227 PE654.111v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση·

6. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)· τονίζει ότι, 
προκειμένου να τροφοδοτηθεί η 
ανάκαμψη, η επενδυτική προσπάθεια της 
ΕΕ μέσω του σχεδίου ανάκαμψης, πρέπει 
να υπάρχει μια ισχυρή κοινωνική 
διάσταση, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Or. es

Τροπολογία 200
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η προαγωγή 
κοινωνικών πολιτικών που υποστηρίζουν 
και προωθούν τις ανάγκες της 
οικογένειας αποτελούν προτεραιότητα για 
την πλήρη έκφραση του κοινωνικού 
πλούτου σε υλικό και ανθρώπινο επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 201
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, France Jamet, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 

διαγράφεται
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καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της·

Or. en

Τροπολογία 202
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της·

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πρόταση 
SURE έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα 
λήξει μόλις τελειώσει η πανδημία 
COVID-19· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προτείνει ένα μόνιμο ειδικό 
μέσο εκτός των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ το οποίο θα ενεργοποιείται, κατόπιν 
αίτησης των κρατών μελών, στην 
περίπτωση οποιασδήποτε απρόβλεπτης 
κρίσης που επιφέρει σταθερή αύξηση των 
δαπανών για συστήματα μειωμένου 
ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 203
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της·

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της και, κατά συνέπεια, να αυξήσουν τις 
δυνατότητες ρευστότητας για τις 
επιχειρήσεις, πράγμα αναγκαίο για την 
ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας και τη διατήρηση της 
απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 204
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της·

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης για την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης όσον αφορά τις προσπάθειες 
των κρατών μελών της ΕΕ να 
προσαρμόσουν ή να επεκτείνουν (στους 
αυτοαπασχολούμενους) τα οικεία 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, και 
καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε 
ταχεία συμφωνία ώστε να καταστεί δυνατή 
η επείγουσα εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 205
Sara Skyttedal
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σε ταχεία συμφωνία ώστε να 
καταστεί δυνατή η επείγουσα εφαρμογή 
της·

7. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής SURE ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-
19, και καλεί τα κράτη μέλη να την 
αξιοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο· 
σημειώνει τον προσωρινό χαρακτήρα του 
μέσου και χαιρετίζει τη ρήτρα λήξης 
ισχύος·

Or. en

Τροπολογία 206
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επιθυμεί να τονίσει τη δέσμευση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
κινητοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ως 
απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19 στην απασχόληση· ζητεί, ως 
εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την ταχεία υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στην 
Επιτροπή με σκοπό τη στήριξη των 
Ευρωπαίων εργαζομένων που έμειναν 
άνεργοι εξαιτίας της κρίσης COVID-19, 
για τον επαναπροσανατολισμό, την 
επανειδίκευση και την επανένταξη αυτών 
στην αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 207
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη θέσπιση πλαισίου 
προληπτικής αναδιάρθρωσης και 
πλαισίου δεύτερης ευκαιρίας ώστε οι 
έντιμοι οφειλέτες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες να 
αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους 
και να αποφύγουν την πτώχευση·

Or. es

Τροπολογία 208
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους· τονίζει ότι 
πρέπει να ενισχύσουμε τις στρατηγικές 
δυνατότητες της ΕΕ μέσω της 
διασφάλισης ότι, αυτή τη φορά, τα 
χρήματα δεν θα εξαφανιστούν από την 
Ευρώπη μέσω εξωτερικών αναθέσεων· 
ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που 
λαμβάνουν επενδύσεις μέσω μηχανισμών 
της ΕΕ θα πρέπει να πληρούν σαφή 
κριτήρια αναφοράς, έτσι ώστε μόνο οι 
εταιρείες που πληρούν κοινωνικά 
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 
ορθών και φιλικών προς την οικογένεια 
πρακτικών απασχόλησης, που έχουν 
δίκαιους μισθούς, υγιή οικονομική 
κατάσταση και προστατεύουν το 
περιβάλλον να είναι επιλέξιμες για αυτή 
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τη στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 209
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους· ζητεί τα 
κονδύλια και οι πόροι να διοχετεύονται σε 
έργα και δικαιούχους που 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες 
μας που απορρέουν από τη Συνθήκη και 
οι αποδέκτριες επιχειρήσεις να 
προστατεύουν τους εργαζομένους τους 
και να εξασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, να καταβάλλουν το δίκαιο 
μερίδιο φόρων που τους αναλογεί και να 
αποφεύγουν την καταβολή μερισμάτων ή 
την προσφορά προγραμμάτων 
επαναγοράς μετοχών με στόχο την 
αμοιβή των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 210
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους· και ότι οι 
εταιρείες που χρησιμοποιούν δημόσια 
χρηματοδοτική ενίσχυση θα 
προστατεύουν τους εργαζόμενους, θα 
εξασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
θα καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων 
που τους αναλογεί και θα αποφεύγουν την 
καταβολή επιμισθίων στα μέλη της 
διοίκησης ή μερισμάτων στους μετόχους· 
οι εταιρείες που αρνούνται να 
διαπραγματευτούν με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 
δημόσιους πόρους ή χρηματοδοτική 
βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 211
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους· Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
περαιτέρω ότι η χρηματοδοτική βοήθεια 
παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που 
τηρούν τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι δικαιούχες 
επιχειρήσεις αποφεύγουν να 
πραγματοποιούν επαναγορές μετοχών ή 
να καταβάλλουν μερίσματα σε μετόχους 
και επιμίσθια σε στελέχη.

Or. en
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Τροπολογία 212
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που σέβονται τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις και αποφεύγουν να 
πραγματοποιούν επαναγορές μετοχών ή 
να καταβάλλουν μερίσματα σε μετόχους 
και επιμίσθια σε στελέχη, και ότι αυτές οι 
επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένες σε 
φορολογικούς παραδείσους·

Or. en

Τροπολογία 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους, 
διασφαλίζοντας επίσης ότι οι εταιρείες 
δικαιούχοι απέχουν από την επαναγορά 
μετοχών ή την καταβολή μερισμάτων σε 
μετόχους και μπόνους σε στελέχη·

Or. it

Τροπολογία 214
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, 
Ádám Kósa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε χώρες που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου σχετικά με τον 
αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής 
δικαιοδοσίας· 1α

__________________
1α Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
(6129/20) σχετικά με τον αναθεωρημένο 
ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας της 
18ης Φεβρουαρίου 2020

Or. en

Τροπολογία 215
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο 
σε επιχειρήσεις που δεν είναι 
εγγεγραμμένες σε φορολογικούς 
παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη, κατά τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας, το 
ζήτημα της εκούσιας εγγραφής 
επιχειρήσεων στους λεγόμενους 
φορολογικούς παραδείσους και να 
επαγρυπνούν ιδιαίτερα για τις 
περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση 
δεν ασκεί πραγματικές οικονομικές 
δραστηριότητες στη χώρα εγγραφής της·

Or. sk
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Τροπολογία 216
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
σε φορολογικούς παραδείσους εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.·

Or. en

Τροπολογία 217
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν 
και τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν 
και τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 219
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν 
και τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. τονίζει ότι ένας απλός και εύκολα 
ερμηνευόμενος πίνακας αποτελεσμάτων 
είναι πιθανότερο να έχει αντίκτυπο στις 
πραγματικές πολιτικές· τονίζει τη 
σημασία των εκ των προτέρων 
αξιολογήσεων, καθώς και των ενδελεχών 
εκ των υστέρων αξιολογήσεων των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
παρακολουθούν αυστηρά και να 
καταπολεμούν κάθε είδους προβολή 
ψευδοπράσινης ταυτότητας με κεφάλαια 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 220
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους, και να αναπτύξουν ταξινόμηση 
κοινωνικής βιωσιμότητας η οποία 
ενσωματώνει τις κοινωνικές πτυχές 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
παραγόντων και παραγόντων 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 221
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. τονίζει τον κεντρικό ρόλο του 
κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή 
να βελτιώσει τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

Or. en

Τροπολογία 222
José Gusmão
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους, ειδικότερα για τη μείωση της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 223
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Λουκάς Φουρλάς, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius 
Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν 
και τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. καλεί την Επιτροπή να βασιστεί σε 
υπάρχοντες δείκτες και να ενισχύσει τον 
πίνακα αποτελεσμάτων μέσω της 
αποτύπωσης και των 20 αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 224
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 225
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 226
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 

9. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
τον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενσωματώνοντας περαιτέρω δείκτες και 
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σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν υποχρεωτικούς κοινωνικούς 
στόχους·

σαφείς στόχους που αντικατοπτρίζουν και 
τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και να 
αναπτύξουν κοινωνικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 227
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19 οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε 
εξέλιξη στις αλυσίδες εφοδιασμού σε 
ευρωπαϊκούς στρατηγικούς τομείς και οι 
οποίες προκαλούν διαταραχές στη 
ζήτηση και πρωτόγνωρες απώλειες 
θέσεων εργασίας που ενέχουν τον κίνδυνο 
δυσμενών συνεπειών στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 228
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
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και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και να υλοποιήσουν μέτρα για τη 
διατήρηση της απασχόλησης, καθώς και 
να σχεδιάσουν προσεκτικά και να 
προωθήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας με σταδιακή μείωση του 
εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και 
επιμερισμό των θέσεων εργασίας με 
πλήρη αντισταθμιστικό μισθό με στόχο 
την πρόληψη της ανεργίας, και, 
ειδικότερα, να επενδύσουν ευρέως στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια 
βίου μάθηση και ιδίως στην αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζομένους·σε 
όλη την Ένωση, ως τρόπους στήριξης 
της οικονομικής ανάκαμψης και της 
κοινωνικής συνοχής· τονίζει την ανάγκη 
να ενισχυθούν οι δυνατότητες όλων των 
ανθρώπων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
να επωφελούνται από αλλαγές στην 
εργασία, να ενισχυθούν οι εργασιακοί 
θεσμοί, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
προστασία για όλους τους εργαζόμενους, 
και να προάγεται η σταθερή, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη, η 
πλήρης και παραγωγική απασχόληση και 
οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλους· 
τονίζει, εξίσου, τον κρίσιμο ρόλο των 
διεθνών προτύπων εργασίας στην 
επιδίωξη αυτών των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 229
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
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επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει δημόσια 
συζήτηση σχετικά με την ενδεχόμενη 
ανάγκη σχεδιασμού ενός συστήματος 
αντασφάλισης της ΕΕ για την ανεργία, να 
αξιολογήσει τα οφέλη της εγγύησης για τη 
νεολαία μέχρι σήμερα και, με βάση την 
αξιολόγηση αυτή, να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να προτείνει μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας, ιδίως μεταξύ 
των τμημάτων του πληθυσμού που 
έμειναν άνεργοι λόγω της πανδημίας 
COVID-19, και προκειμένου να 
βοηθηθούν οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία 
και τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας· 

Or. sk

Τροπολογία 230
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία με ιδιαίτερη έμφαση στην 



PE654.111v01-00 126/227 AM\1209664EL.docx

EL

επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας· 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
επαρκώς σε αποτελεσματικές ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα υπάρχοντα και 
τα νέα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ με 
στόχο την πρόληψη της μακροχρόνιας 
ανεργίας, να δημιουργήσουν νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων 
και·απασχόλησης και να ενισχύσουν τον 
ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 231
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, την 
επακόλουθη άνοδο της φτώχειας και τις 
αποκλίσεις στο επίπεδο διαβίωσης, 
εξελίξεις οι οποίες θα επηρεάσουν 
ιδιαίτερα τη νεολαία, τις γυναίκες1α και 
τους εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας, ιδίως στις 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά δημογραφικά μειονεκτήματα, 
όπως περιοχές με πληθυσμιακή 
συρρίκνωση, αραιοκατοικημένες 
περιοχές και αγροτικές περιοχές·
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__________________
1α ΟΟΣΑ, Employment Outlook 2020

Or. en

Τροπολογία 232
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία η οποία διασφαλίζει πρότυπα 
ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
συγκεκριμένες διατάξεις και σαφείς 
στόχους για να καλύπτει όσους 
βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά 
εργασίας, εξαιρουμένης της μη 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης· καλεί 
τα κράτη μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 233
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας, ειδικότερα μέσω της καλύτερης 
στοχευμένης χρήσης υφιστάμενων και 
μελλοντικών μηχανισμών 
χρηματοδότησης, όπως του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, για την 
αντιμετώπιση και την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 234
Margarita de la Pisa Carrión, Εμμανουήλ Φράγκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ 
για την ανεργία και μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια πιο 
αποτελεσματική εγγύηση για τη νεολαία· 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
επαρκώς σε αποτελεσματικές και 
εξατομικευμένες ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας που διευκολύνουν τη 
βελτίωση και/ή την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζομένους 
καθώς και τη διπλή κατάρτιση και τη διά 
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της μακροχρόνιας ανεργίας· βίου μάθηση, με στόχο τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητάς τους και την 
πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. es

Τροπολογία 235
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ 
για την ανεργία και μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο έχει 
επηρεάσει κάθε μορφή εργασίας, ιδιαίτερα 
τη νεολαία και τους εργαζομένους 
επισφαλούς απασχόλησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας και οικονομικές μεταρρυθμίσεις 
με στόχο την πρόληψη της μακροχρόνιας 
ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 236
Guido Reil, France Jamet, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
απορρίπτει την πρόταση για ένα 
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μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης για την 
ανεργία, καθώς ένα τέτοιο σύστημα δεν 
επιλύει τα διαρθρωτικά προβλήματα της 
εθνικής ή περιφερειακής αγοράς εργασίας 
που έχουν μόνιμο χαρακτήρα και 
οφείλονται σε εσφαλμένες πολιτικές· 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
επαρκώς σε αποτελεσματικές ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας με στόχο 
την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 237
Dennis Radtke, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να προτείνει ένα μόνιμο 
σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για την 
ανεργία και μια πιο αποτελεσματική και 
χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία με προσφορά ποιοτικής εργασίας, 
κατάρτισης και εκπαίδευσης· καλεί τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 238
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία και μια πιο αποτελεσματική 
και χωρίς αποκλεισμούς εγγύηση για τη 
νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκώς σε αποτελεσματικές 
ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας με στόχο την πρόληψη της 
μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ για 
την ανεργία για τις χώρες της ΟΝΕ και 
μια πιο αποτελεσματική και χωρίς 
αποκλεισμούς εγγύηση για τη νεολαία· 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
επαρκώς σε αποτελεσματικές ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας με στόχο 
την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 239
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ 
για την ανεργία και μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en
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Τροπολογία 240
Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
μόνιμο σύστημα αντασφάλισης της ΕΕ 
για την ανεργία και μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αυξημένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο θα 
επηρεάσει ιδιαίτερα τη νεολαία και τους 
εργαζομένους σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης και επισφαλούς απασχόλησης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια πιο 
αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς 
εγγύηση για τη νεολαία· καλεί τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν επαρκώς σε 
αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας με στόχο την πρόληψη 
της μακροχρόνιας ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 241
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναγάγουν την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε 
προτεραιότητα, ιδίως στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next 
Generation EU, να αξιοποιήσουν πλήρως 
τα χρηματοδοτικά μέσα όπως οι 
εγγυήσεις για τη νεολαία και τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 
Erasmus +, και να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
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των νέων και την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 242
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει με έντονο 
προβληματισμό το υψηλό επίπεδο 
ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη 
μέλη και τον εύθραυστο χαρακτήρα των 
συμβάσεων εργασίας των νέων 
εργαζομένων, ιδίως σε τομείς που 
επηρεάζονται σοβαρά από την κρίση 
COVID-19, όπως οι κλάδοι του 
τουρισμού και της φιλοξενίας· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν 
ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, μεταξύ άλλων μέσω 
της ενίσχυσης της ικανότητας 
επαγγελματικής ένταξης των νέων και 
της αντιμετώπισης της πόλωσης των 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 243
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν ότι η πανδημία 
COVID-19 δεν επιδεινώνει τη θέση των 
ομάδων που είναι περισσότερο 
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απομακρυσμένες από την αγορά 
εργασίας, όπως είναι οι άτυποι 
φροντιστές, τα άτομα με χρόνιες 
ασθένειες, αναπηρία, προβλήματα υγείας 
ή περίπλοκες χρόνιες ασθένειες, οι 
μετανάστες και οι πρόσφυγες, και τα 
άτομα από εθνικές και θρησκευτικές 
μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 244
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει την ανάγκη 
καταπολέμησης των ηλικιακών 
διακρίσεων στις αγορές εργασίας, μεταξύ 
άλλων με την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία, και με την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε ευκαιρίες 
δια βίου μάθησης μέσω εξατομικευμένων 
μαθημάτων και καταρτίσεων·

Or. en

Τροπολογία 245
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 
καλύτερη αντιστοιχία των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις 
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ανάγκες της αγοράς εργασίας έτσι ώστε 
να διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση 
μεταξύ των δύο· ζητεί, εν προκειμένω, τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
αυτών·

Or. es

Τροπολογία 246
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων, ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, ως 
θεμελιώδη εργαλεία δημοκρατίας και 
ένταξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την οικοδόμηση 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων 
προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός 
διάλογος σε όλα τα επίπεδα, οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και η συμμετοχή των 
εργαζομένων σε εταιρικά ζητήματα, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ως προϋπόθεση για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και να εξασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι συμμετέχουν πλήρως στη χάραξη 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en
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Τροπολογία 247
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει τη χρήση του ΕΚΤ+ για την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων με στόχο την ενίσχυση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να 
διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να τους δίνουν δυνατότητα 
συμμετοχής στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας που τους αφορά·

Or. en

Τροπολογία 248
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 

11. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις προς όφελος των 
πολιτών τους·
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κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 249
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των πολιτών και 
των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να 
ενισχυθούν η διαφάνεια και η 
δημοκρατική ποιότητα των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων, ο κοινωνικός διάλογος 
και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις·

Or. it

Τροπολογία 250
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο σε όλα τα 
επίπεδα και αποτελεσματική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την οικοδόμηση ικανοτήτων των 
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εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

κοινωνικών εταίρων προκειμένου να 
ενισχυθεί η πυκνότητα της 
συνδικαλιστικής κάλυψης, ο κοινωνικός 
διάλογος και η συμμετοχή στην κοινωνία 
των πολιτών, και να επεκταθεί η κάλυψη 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη 
ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 251
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 252
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
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κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

κοινωνικών εταίρων οι οποίοι θα 
ορίζονται για τον σκοπό αυτό από κάθε 
κράτος μέλος·

Or. es

Τροπολογία 253
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, οι ευέλικτες κλαδικές 
συμβάσεις και οι ρυθμίσεις ανά εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 254
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο και 
αποτελεσματική συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· καλεί την Επιτροπή 

11. τονίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί 
κατάλληλο κοινωνικό διάλογο σε όλα τα 
επίπεδα και αποτελεσματική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων· καλεί την 
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και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την οικοδόμηση ικανοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων προκειμένου να 
ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 255
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί να μην μειωθεί η 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων που 
εστιάζουν στη συνοχή και την ευημερία, 
όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+)·

Or. en

Τροπολογία 256
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας 
για όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 

διαγράφεται
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εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 257
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας για 
όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

12. σημειώνει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· ζητεί να οριστούν στα κράτη 
μέλη κατάλληλα επίπεδα κατώτατων 
μισθών, πολύ πάνω από το όριο της 
φτώχειας μέσω συλλογικών συμβάσεων ή 
μέσω της εθνικής νομοθεσίας, κατά 
περίπτωση· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των 
αγορών εργασίας που διαθέτουν 
θεσμοθετημένους ελάχιστους μισθούς και 
των αγορών εργασίας στις οποίες τα 
επίπεδα μισθών καθορίζονται 
αποκλειστικά μέσω συλλογικών 
συμβάσεων· τονίζει ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία δεν πρέπει να βλάπτει την 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και 
τον καθορισμό των μισθών μέσω 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι ένα 
πλαίσιο δεν θα πρέπει να απαιτεί την 
εφαρμογή μέσων που προβλέπουν 
καθολική εφαρμογή συλλογικών 
συμβάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 258
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

12. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
δεύτερη φάση διαβούλευσης της 
Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για την 
ανάλυση των κατώτατων μισθών, καθώς 
και την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας για τον καθορισμό του 
εν λόγω πλαισίου·

Or. es

Τροπολογία 259
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
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συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με τις εθνικές 
παραδόσεις και με δέοντα σεβασμό της 
αυτονομίας των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων και των εύρυθμων μοντέλων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων· ζητεί 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός ως προς το κόστος 
εργασίας και να προωθηθεί η ανοδική 
κοινωνική σύγκλιση για όλους·

Or. en

Τροπολογία 260
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας 
για όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

12. λαμβάνει υπόψη τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν αξιοπρεπείς συντάξεις γήρατος 
για όλους τους εργαζομένους·

Or. sk

Τροπολογία 261
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας 
για όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε ότι οι εργαζόμενοι να 
λαμβάνουν μισθό που τους επιτρέπει να 
ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους· 
υπενθυμίζει σχετικά ότι οποιαδήποτε 
απόφαση για τον καθορισμό κατώτατων 
μισθών αποτελεί δικαίωμα ενός κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 262
Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας για 
όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 

12. τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών πάνω 
από το όριο της φτώχειας για όλους τους 
εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·
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εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 263
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας για 
όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

12. τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών πάνω 
από το όριο της φτώχειας για όλους τους 
εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 264
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή οδηγία για 
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τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω των συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ 
και την εξάλειψη της φτώχειας των 
εργαζομένων, των καταχρήσεων και των 
διακρίσεων, μέσω της εξασφάλισης 
αξιοπρεπών μισθών πάνω από το όριο της 
σχετικής φτώχειας για όλους τους 
εργαζομένους, μέσω της ενίσχυσης των 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω ενίσχυσης 
της εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους και, σε κάθε περίπτωση, σε 
επίπεδο πάνω από το όριο της σχετικής 
φτώχειας·

Or. it

Τροπολογία 265
Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών 
μισθών πάνω από το όριο της φτώχειας 
για όλους τους εργαζομένους μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

12. σημειώνει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους 
κατώτατους μισθούς καλεί την Επιτροπή 
να σεβαστεί την αρχή της 
επικουρικότητας που κατοχυρώνεται στις 
συνθήκες όταν προτείνει πολιτικές για 
την αγορά εργασίας και κοινωνικές 
πολιτικές·

Or. en
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Τροπολογία 266
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους, σύμφωνα με τις 
εθνικές παραδόσεις και τη νομοθεσία και 
με δέοντα σεβασμό της αυτονομίας των 
εθνικών κοινωνικών εταίρων και των 
εύρυθμων μοντέλων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 267
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, 
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό τη 
διασφάλιση ανοδικής κοινωνικής 
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μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

σύγκλισης και την εξάλειψη της φτώχειας 
των εργαζομένων μέσω της εξασφάλισης 
αξιοπρεπών μισθών πάνω από το όριο της 
φτώχειας για όλους τους εργαζομένους 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις 
εθνικές παραδόσεις· ζητεί να υπάρξουν 
εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

Or. fr

Τροπολογία 268
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας και να προωθήσει τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, και μέσω 
της καταπολέμησης των μισθολογικών 
διαφορών βάσει φύλου ή εθνοτικής 
καταγωγής· ζητεί να προωθηθούν σε 
επίπεδο ΕΕ επαρκείς αξιοπρεπείς 
συντάξεις γήρατος για όλους τους 
εργαζομένους·

Or. en
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Τροπολογία 269
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους μισθούς με σκοπό την 
εξάλειψη της φτώχειας των εργαζομένων 
μέσω της εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών 
πάνω από το όριο της φτώχειας για όλους 
τους εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας· ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις 
σε επίπεδο ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις 
γήρατος για όλους τους εργαζομένους·

12. χαιρετίζει τη δεύτερη φάση 
διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τους κατώτατους 
μισθούς· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τους κατώτατους, εθνικούς, επαρκείς 
μισθούς με σκοπό την εξάλειψη της 
φτώχειας των εργαζομένων μέσω της 
εξασφάλισης αξιοπρεπών μισθών πάνω 
από το όριο της φτώχειας για όλους τους 
εργαζομένους μέσω συλλογικών 
συμβάσεων, ευέλικτων κλαδικών 
συμβάσεων ή ρυθμίσεων ανά εταιρεία· 
ζητεί να υπάρξουν εγγυήσεις σε επίπεδο 
ΕΕ για αξιοπρεπείς συντάξεις γήρατος για 
όλους τους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 270
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. σημειώνει με ανησυχία την 
ανεπαρκή ή πλήρη έλλειψη πρόσβασης 
των άτυπων εργαζομένων και των 
αυτοαπασχολούμενων στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας· καλεί τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, 
ιδίως με βάση τη σύσταση του 
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική 
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προστασία για τους εργαζομένους και 
τους αυτοαπασχολουμένους· επικροτεί 
ξανά την έγκριση της εν λόγω σύστασης 
ως πρώτο βήμα και τη δέσμευση της 
Επιτροπής όσον αφορά την ενοποίηση 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
στην Ευρώπη, αλλά τονίζει την ανάγκη 
παγίωσης της καθολικής πρόσβασης 
στην κοινωνική προστασία, ιδίως στο 
πλαίσιο της σημερινής δύσκολης 
κατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 271
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (1948) 
αναγνωρίζει την ανάγκη των 
εργαζομένων να αμείβονται με μισθό που 
εξασφαλίζει τα προς το ζην, όπως και το 
Σύνταγμα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (1919), και ότι όλες οι 
διακηρύξεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων συμφωνούν ότι η αμοιβή 
πρέπει να είναι επαρκής για να στηρίζει 
μια οικογένεια· τονίζει ότι οι μισθοί θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους 
να καλύπτουν τις ανάγκες τους και τις 
ανάγκες των οικογενειών τους και ότι 
κάθε εργαζόμενος στην Ένωση θα πρέπει 
να αμείβεται με μισθό που εξασφαλίζει τα 
προς το ζην· ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει πώς μπορεί να προσδιοριστεί τι 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας μισθός 
που εξασφαλίζει τα προς το ζην και πώς 
θα πρέπει να υπολογίζεται, και η εν λόγω 
μελέτη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
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εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 272
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη 
είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τη 
βελτίωση των κοινωνικών εξελίξεων· 
σημειώνει ότι οι μισθοί είναι σημαντικοί 
για δίκαιες συνθήκες εργασίας·και για μια 
ευημερούσα κοινωνική οικονομία της 
αγοράς· πιστεύει ότι οι ενισχυμένες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ο 
καλύτερος τρόπος προώθησης 
αξιοπρεπών μισθών στην ΕΕ· καλεί, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή να προωθήσει 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για 
παράδειγμα μέσω συντονισμού της 
αμοιβαίας μάθησης και αναλύσεων για 
τον προσδιορισμό φραγμών που 
εμποδίζουν τον κοινωνικό διάλογο στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 273
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί να επιταχυνθούν οι εργασίες 
σχετικά με το επαρκές ελάχιστο εισόδημα 
και να εκδοθεί καθοδήγηση με τη μορφή 
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οδηγίας πλαισίου της ΕΕ σχετικά με το 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα 
(συμπεριλαμβανομένων προϋπολογισμών 
αναφοράς) για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου των κοινωνικών παροχών που 
είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται 
ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να 
διάγουν αξιοπρεπή ζωή·

Or. en

Τροπολογία 274
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί να προωθηθούν σε επίπεδο 
ΕΕ επαρκείς συντάξεις γήρατος για όλους 
τους εργαζομένους· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να διασφαλίζεται για όλους 
καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, 
βασιζόμενες στην αλληλεγγύη και 
επαρκείς συντάξεις λόγω συμπλήρωσης 
συντάξιμου χρόνου και συντάξεις 
γήρατος· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη για την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται η αλληλεγγύη στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα· υπογραμμίζει 
τη σημασία των δημόσιων και 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
συστημάτων που παρέχουν επαρκές 
συνταξιοδοτικό εισόδημα αρκετά πάνω 
από το όριο της φτώχειας· πιστεύει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού 
συστήματος θα πρέπει να επικεντρωθούν, 
μεταξύ άλλων πτυχών, στην πραγματική 
ηλικία συνταξιοδότησης και να 
αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς 
εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την 
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κατάσταση της υγείας και του πλούτου, 
τις συνθήκες εργασίας και τον δείκτη 
οικονομικής εξάρτησης· θεωρεί ότι οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των 
εκατομμυρίων εργαζομένων στην 
Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων 
και των αυτοαπασχολούμενων, που 
πλήττονται από την ανασφάλιστη, άτυπη 
απασχόληση, τις περιόδους ακούσιας 
ανεργίας και τη μείωση του χρόνου 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 275
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομικό πλαίσιο της ΕΕ, 
παρόμοιο με τον νόμο «AB5» της 
Καλιφόρνια, για την ανάπτυξη ενός 
ελέγχου του καθεστώτος εργασίας των 
ανεξάρτητων αναδόχων· τονίζει ότι ένα 
τέτοιου είδους πλαίσιο της ΕΕ δεν πρέπει 
να οδηγεί σε νέους τύπους καθεστώτων 
εργασίας, αλλά να λειτουργεί 
αποκλειστικά ως έλεγχος του καθεστώτος 
εργασίας και να καταπολεμά την ψευδή 
αυτοαπασχόληση· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
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αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 276
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των κοινωνικών φορέων στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις 
ευέλικτες κλαδικές συμβάσεις ή τις 
ρυθμίσεις ανά εταιρεία, την απαγόρευση 
των συμβάσεων μηδενικών ωρών 
εργασίας, την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή 
οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και 
τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση, 
η οποία θα καθορίζει σαφείς, απλές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
καθορισμό των τιμών, τους συμβατικούς 
όρους, την κυριότητα των μέσων 
εργασίας και τις διαφορές μεταξύ των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
των δραστηριοτήτων των παρόχων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 277
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, 
την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας, και τη βελτίωση 
των προτύπων κοινωνικής προστασίας· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προτείνουν νομικά μέσα για τη 
διασφάλιση και τη ρύθμιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους, ιδίως στο πλαίσιο των 
νέων εργασιακών σχέσεων που 
διαμορφώνονται σήμερα·

Or. es

Τροπολογία 278
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, 
την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την καταπολέμηση 
της κατάχρησης των συμβάσεων 
επισφαλούς απασχόλησης και των 
άτυπων συμβάσεων, και ιδίως των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας και 
των περιπτώσεων ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
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την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή 
οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και 
τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 
την Επιτροπή να διενεργήσει 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με 
άτυπη απασχόληση, και να παρουσιάσει 
ένα ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που 
θα ενισχύει και θα εξασφαλίζει 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 
δικαιώματα και πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία 279
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει αξιολόγηση των όρων εργασίας 
και απασχόλησης του προσωπικού σε 
θέσεις κρίσιμης σημασίας, με 
προσδιορισμό των αιτιών της επισφαλούς 
κατάστασής του, και να προτείνει νομικά 
μέσα για τη διασφάλιση επαρκών ωρών 
εργασίας και αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
την ενίσχυση της κάλυψης των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, την 
απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών 
ωρών εργασίας, την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή 
οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και 
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τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 280
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για 
όλους τους εργαζομένους, την ενίσχυση 
της κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, 
την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας, και τη βελτίωση 
των προτύπων κοινωνικής προστασίας· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνδράμει στην ενίσχυση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων για την επίτευξη 
μεγαλύτερης κάλυψης σε όλη την Ένωση· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 281
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα, στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει η απαραίτητη κοινοτική 
νομοθεσία, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας για όλους τους 
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διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

εργαζομένους, την ενίσχυση της κάλυψης 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την 
απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών 
ωρών εργασίας, την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας και την εξέταση μη 
νομοθετικών μέσων για τη στήριξη των 
κρατών μελών ώστε να βελτιώσουν την 
κοινωνική προστασία που παρέχουν· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 282
Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα, στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχει η απαραίτητη κοινοτική 
νομοθεσία, για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους, την ενίσχυση της κάλυψης 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την 
απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών 
ωρών εργασίας, την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας και την εξέταση μη 
νομοθετικών μέσων για τη στήριξη των 
κρατών μελών ώστε να βελτιώσουν την 
κοινωνική προστασία που παρέχουν· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·
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Or. en

Τροπολογία 283
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, 
την παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, 
τον καθορισμό αυστηρών ορίων όσον 
αφορά τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή 
οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και 
τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση 
και να προσαρμόσει τους κανόνες 
ανταγωνισμού ώστε να καταστεί δυνατή 
η συμμετοχή των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 284
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Rosa 
Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
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κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, 
την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας, και τη βελτίωση 
των προτύπων κοινωνικής προστασίας· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·

κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή 
οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες, 
τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση 
και τους εργαζόμενους σε επισφαλείς 
μορφές εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 285
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
επαρκών ωρών εργασίας και αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους, την ενίσχυση της κάλυψης 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την 
απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών 
ωρών εργασίας, την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις πρακτικές 
υπεργολαβίας, και τη βελτίωση των 
προτύπων κοινωνικής προστασίας· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ευρωπαϊκή 
οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και 
τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 286
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, 
την παύση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης, τον καθορισμό 
αυστηρών ορίων όσον αφορά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας, και τη βελτίωση 
των προτύπων κοινωνικής προστασίας· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ευρωπαϊκή οδηγία για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες και τους εργαζομένους με 
άτυπη απασχόληση·

13. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, να 
ενισχύσουν την κάλυψη των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· να απαγορεύσουν τις 
συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, να 
παύσουν την ψευδή αυτοαπασχόληση, να 
καθορίσουν αυστηρά όρια όσον αφορά τις 
πρακτικές υπεργολαβίας, και να 
βελτιώσουν τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες και οι εργαζόμενοι με άτυπη 
απασχόληση εργάζονται υπό αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 287
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει νομικά μέσα για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει λύσεις για τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, την ενίσχυση της 
κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απαγόρευση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, την 
παύση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, τον 
καθορισμό αυστηρών ορίων όσον αφορά 
τις πρακτικές υπεργολαβίας, και τη 
βελτίωση των προτύπων κοινωνικής 
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προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκή οδηγία για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

προστασίας· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τους 
εργαζομένους με άτυπη απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 288
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν γρήγορα όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της μάστιγας της επισφαλούς εργασίας· 
θεωρεί ότι η επιβολή κυρώσεων σε 
περιπτώσεις άσκησης διακρίσεων και 
καταχρηστικών συμπεριφορών κατά των 
εργαζομένων πρέπει να γίνει ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη, διασφαλίζοντας την 
καθ’ όλα συμμόρφωση με τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης των επιθεωρήσεων, έτσι ώστε 
οι εργαζόμενοι που υπόκεινται σε 
προσωρινές ή ευέλικτες συμβατικές 
ρυθμίσεις να απολαύουν εμπράκτως της 
ίδιας προστασίας όπως και όλοι οι άλλοι 
εργαζόμενοι· αναγνωρίζει ότι η προσφυγή 
στην απασχόληση αορίστου χρόνου 
πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ άλλων 
μέσω δεσμευτικών μέτρων και ειδικών 
νομοθετικών παρεμβάσεων που θα 
αποσκοπούν στην αποθάρρυνση της 
χρήσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου·

Or. it

Τροπολογία 289
Dennis Radtke, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Rosa Estaràs Ferragut, 
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Antonius Manders, Romana Tomc, Cindy Franssen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των 
εποχιακών εργαζομένων και άλλων 
χαμηλόμισθων διασυνοριακά 
μετακινούμενων εργαζομένων· ζητεί να 
θεσπιστεί πανευρωπαϊκή ευθύνη 
υπεργολάβου σε ορισμένους τομείς όπως 
η γεωργία και η βιομηχανία κρέατος, 
ιδίως στην περίπτωση συμβάσεων 
επιτόπιας εργασίας, και σαφείς κανόνες 
σχετικά με τις πρακτικές υπεργολαβίας 
γενικά·

Or. en

Τροπολογία 290
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των 
Ευρωπαίων φροντιστών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας· ζητεί μια 
στρατηγική για τους Ευρωπαίους 
φροντιστές, η οποία θα εξασφαλίζει τη 
δίκαιη κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού σε αυτόν τον τομέα και θα 
βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των 
φροντιστών·

Or. en

Τροπολογία 291
Guido Reil, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. θεωρεί ότι η πρόσφατη πανδημία 
έχει καταδείξει τη σημασία των 
ψηφιακών λύσεων, ιδίως της 
τηλεργασίας, και την ανάγκη θέσπισης 
κατευθυντήριων γραμμών και 
κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
πιστεύει ότι η τηλεργασία προσφέρει 
ευκαιρίες, όπως καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, μειωμένες εκπομπές CO2 ως προς 
τις καθημερινές μετακινήσεις και 
ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης για 
άτομα με αναπηρίες, και μπορεί να 
χρησιμεύσει ως εργαλείο για την 
αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του 
πληθυσμού των αγροτικών περιοχών· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των 
όρων της τηλεργασίας σε ολόκληρη την 
ΕΕ και τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·
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Or. en

Τροπολογία 293
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης· ζητεί να ληφθεί 
υπόψη η κατάσταση των γονέων με μικρά 
παιδιά, των μονογονεϊκών οικογενειών 
και των άτυπων φροντιστών που 
παρέχουν συνεχή φροντίδα σε 
εξαρτώμενους συγγενείς, καθώς η 
πανδημία COVID-19 έδειξε ότι οι ομάδες 
αυτές αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη 
δυσκολία να συνδυάσουν την 
επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή 
σε σχέση με την τηλεργασία·

Or. sk

Τροπολογία 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι γονείς, 
έτσι ώστε να υπάρχουν λύσεις φροντίδας 
των παιδιών τους στις περιπτώσεις που ο 
ένας γονέας είναι επαγγελματίας του 
τομέα της υγείας, πάροχος φροντίδας, 
μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή της 
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αστυνομίας· επισημαίνει ότι ο άλλος 
γονέας θα πρέπει να δικαιούται να 
εργάζεται από το σπίτι ή τουλάχιστον με 
μειωμένο ωράριο εργασίας για να 
φροντίζει τα παιδιά· ζητεί τη θέσπιση 
προγράμματος τηλεργασίας της ΕΕ για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, τον σεβασμό για το ωράριο 
εργασίας, την άδεια και το δικαίωμα 
αποσύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 295
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, να προτείνουν οδηγία για το 
εργασιακό άγχος και, σε αυτό το πλαίσιο, 
να ζητούν από όλες τις εταιρίες την 
εκπόνηση εταιρικής πολιτικής σχετικά με 
το εργασιακό άγχος·

Or. en

Τροπολογία 296
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο 
ύπαρξης θέσεων εργασίας που δεν 
συνεπάγονται παρουσία σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία, καθώς αυτό μπορεί να 
αποτρέψει τη συρρίκνωση του 
πληθυσμού των αγροτικών περιοχών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 297
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών περιστάσεων που 
αφορούν τον συντονισμό της φορολογίας 
και της κοινωνικής ασφάλισης των 
μεθοριακών εργαζομένων που εργάζονται 
με τηλεργασία·

Or. en

Τροπολογία 298
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
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Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης καθώς και για την 
εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 299
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν προκειμένου να βρεθούν 
τρόποι επίτευξης αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας για τους εργαζόμενους με 
καθεστώς τηλεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 300
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια, τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής και το δικαίωμα αποσύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 301
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια, τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής και το δικαίωμα αποσύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 302
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ που θα βασίζεται σε 
συμφωνίες σε επίπεδο επιχειρήσεων στις 
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πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

οποίες εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, 
ο σεβασμός για το ωράριο εργασίας, την 
άδεια και το δικαίωμα αποσύνδεσης·

Or. es

Τροπολογία 303
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Rosa 
Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου νομοθετικού 
πλαισίου για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 304
Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης πρότασης για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, τον σεβασμό για το ωράριο 
εργασίας, την άδεια και το δικαίωμα 
αποσύνδεσης·

Or. en
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Τροπολογία 305
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής 
πρότασης για τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας, τον σεβασμό για το 
ωράριο εργασίας, την άδεια και το 
δικαίωμα αποσύνδεσης·

14. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 
τηλεργασίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης πρότασης για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας, τον σεβασμό για το ωράριο 
εργασίας, την άδεια και το δικαίωμα 
αποσύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 306
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς 
Φουρλάς, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. δίνει προσοχή στο γεγονός ότι οι 
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και η 
τηλεργασία διαδραματίζουν επίσης 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας και της παραγωγής και 
είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες 
στήριξης της βελτίωσης του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 307
Margarita de la Pisa Carrión, Εμμανουήλ Φράγκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί την επικαιροποίηση της 
στρατηγικής της ΕΕ για τον νησιωτικό 
χαρακτήρα, με σκοπό να προωθηθεί η 
αρμονική ανάπτυξη και να δοθεί η 
δυνατότητα παροχής μέτρων 
αποκατάστασης των μόνιμων φυσικών 
και δημογραφικών μειονεκτημάτων των 
νησιών, και, παράλληλα, να καταστεί 
δυνατή η μετάβαση σε μελλοντικά κέντρα 
εργασίας από απόσταση και η 
ευημερούσας διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 308
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 309
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 310
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη δυνατότητα 
μεταφοράς των δικαιωμάτων και να 
εξασφαλίσουν δίκαιες και ισότιμες 
συνθήκες εργασίας για τους 
μετακινούμενους, μεθοριακούς και 
εποχιακούς εργαζομένους στην ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως 
υπέρ της ψηφιοποίησης των δημόσιων 
υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουν τη 
δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων, 
ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 311
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

15. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει άμεσα πρόταση για έναν 
ψηφιακό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης 
της ΕΕ· πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός 
αριθμός κοινωνικής ασφάλισης έχει 
μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας ενός 
μηχανισμού ελέγχου τόσο για τα φυσικά 
πρόσωπα όσο και για τις αρμόδιες αρχές, 
ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και να 
καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 312
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

15. επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα και 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των 
αποσπασμένων εργαζομένων και των 
διασυνοριακά μετακινούμενων 
εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για έναν ψηφιακό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 313
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα ψηφιακό αριθμό 
κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για έναν ψηφιακό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ για 
τη διευκόλυνση της δίκαιης 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

Or. en
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Τροπολογία 314
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος 
πρέπει να έχει πρόσβαση σε πλήρη 
επισκόπηση της ταυτότητας των 
εργοδοτών του και των μισθολογικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων του, είτε 
σύμφωνα με την κλαδική συλλογική 
σύμβαση είτε σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, κατά περίπτωση· πιστεύει ότι 
αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες ώστε τα σώματα επιθεώρησης 
εργασίας να ελέγχουν εάν οι εργοδότες 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους· 
πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να πάρει 
τη μορφή μιας ειδικής κάρτας 
ταυτότητας για όλους τους εργαζόμενους, 
πρακτική η οποία έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική για την καταπολέμηση 
του κοινωνικού ντάμπινγκ σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 315
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· επισημαίνει 
ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας 
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παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας·

μειώνουν την οικονομική παραγωγή και 
τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τις ανισότητες και να 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις· τονίζει 
ότι τα εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες, καθώς και 
τα καλύτερα σχεδιασμένα συστήματα 
φορολογίας και παροχών, αποτελούν 
βασικά εργαλεία πολιτικής για τη μείωση 
της ανισότητας και την προώθηση των 
ίσων ευκαιριών·

Or. en

Τροπολογία 316
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας·

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας· επομένως, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στροφή στη 
φορολόγηση, με απομάκρυνσή της από 
την εργασία και προσανατολισμό της σε 
άλλες πηγές, καθώς έτσι θα έχει λιγότερο 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και, ταυτόχρονα, 
θα εξασφαλίζει την πλήρη ευθυγράμμιση 
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 
τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 317
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας·

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη, να 
προστατεύουν τις οικογένειες μέσω της 
προώθησης του συνδυασμού 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
και να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 318
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· θεωρεί ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν τα 
εθνικά τους συστήματα φορολογίας και 
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τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας·

παροχών κατά τρόπο που να μειώνουν τις 
ανισότητες, να προωθούν τη δικαιοσύνη 
και να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας·

Or. sk

Τροπολογία 319
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας·

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες και 
τις διακρίσεις, να προωθούν τη 
δικαιοσύνη και να παρέχουν κίνητρα για 
τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 320
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι τα 
εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών· τονίζει ότι τα εθνικά 
συστήματα φορολογίας και παροχών 
πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 
προωθούν την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη 
και να παρέχουν κίνητρα για τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας·
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εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 321
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ανησυχία του για την 
περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα 
μεταξύ των γενεών και την αύξηση των 
εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι 
τα εθνικά συστήματα φορολογίας και 
παροχών πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να μειώνουν τις ανισότητες, να 
προωθούν τη δικαιοσύνη και να παρέχουν 
κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας·

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

Or. en

Τροπολογία 322
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση των διακρίσεων και του 
ρατσισμού στην Ευρώπη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας, της πολιτικής και της 
πρακτικής για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, να δώσουν τέλος στις 
διαρθρωτικές διακρίσεις κατά 
μειονοτήτων για τις οποίες υπάρχουν 
έντονα φυλετικά στερεότυπα, όσον αφορά 
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την πρόσβασή τους στην απασχόληση και 
τις διακρίσεις που υφίστανται στον χώρο 
εργασίας, και να προωθήσουν θετικά 
παραδείγματα διαφορετικότητας·

Or. en

Τροπολογία 323
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 
2020, μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για 
τους άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση 
ενός σχετικού πλαισίου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 324
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
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μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου το ταχύτερο δυνατό, 
λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου 
αντικτύπου της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19· τονίζει, εξάλλου, 
ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συλλέξουν ακριβέστερα 
και πιο εναρμονισμένα δεδομένα για τον 
αριθμό των αστέγων στην Ευρώπη, 
καθώς αυτό αποτελεί τη βάση 
οποιασδήποτε αποτελεσματικής 
δημόσιας πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 325
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 
2020, μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για 
τους άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση 
ενός σχετικού πλαισίου·

17. σημειώνει ότι η φτώχεια 
εξακολουθεί να είναι σε απαράδεκτα 
υψηλό επίπεδο· τονίζει ότι η παιδική 
φτώχεια έχει πολύπλευρες αιτίες και ότι 
καίρια ζητήματα, όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών, η διατροφή και η 
στέγαση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και 
την ευθύνη των κρατών μελών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα την 
παιδική φτώχεια· επισημαίνει ότι η 
αύξηση των αστέγων έχει πολύπλευρες 
αιτίες και ότι, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του φαινομένου των 
αστέγων, απαιτούνται μέτρα σε 
διάφορους τομείς, όπως στην υγειονομική 
περίθαλψη, την πολιτική για την αγορά 
εργασίας, την προστασία των γυναικών 
από την ενδοοικογενειακή βία, την 
ελευθερία κυκλοφορίας στην ΕΕ και την 
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πολιτική για το άσυλο και τη 
μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 326
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
με βάση την προσέγγιση των 3 πυλώνων 
της σύστασης του Συμβουλίου του 2013 
με θέμα «Επενδύοντας στα παιδιά», μια 
ολοκληρωμένη και με βάση τα δικαιώματα 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους, 
καθώς και το πλαίσιο στρατηγικής της 
ΕΕ για τους Ρομά για την περίοδο μετά 
το 2020, με συγκεκριμένους στόχους και 
παρακολούθηση της εθνικής 
χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 327
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας με 
καθορισμένο στόχο μείωσης της 
φτώχειας, ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους, να 
διενεργήσει συγκριτική μελέτη για τα 
διάφορα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος στα κράτη μέλη, τα οποία 
παρέχουν ένα κατώτατο όριο κοινωνικής 
προστασίας και ένα δίχτυ ασφαλείας για 
όσους έχουν ανάγκη, και να αναδείξει τις 
υποθέσεις βέλτιστων πρακτικών με σκοπό 
την παρουσίαση ενός σχετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 328
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 
2020, μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής 
ολοκληρωμένης και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει το 2020 μια 
εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά, ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
για τους άστεγους, μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για τα άτομα με 
αναπηρίες για την περίοδο μετά το 2020, 
μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για 
την ένταξη των Ρομά, και να διενεργήσει 
συγκριτική μελέτη για τα διάφορα 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος στα 
κράτη μέλη για να αναδείξει τις υποθέσεις 
βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την 
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παρουσίαση μιας σχετικής οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 329
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους μέσω της υιοθέτησης της αρχής 
«Προτεραιότητα στη στέγαση», να 
διενεργήσει συγκριτική μελέτη για τα 
διάφορα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος στα κράτη μέλη και να 
αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 330
Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για 
τους άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, να 
διενεργήσει συγκριτική μελέτη για τα 
διάφορα συστήματα ελάχιστου 
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μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

εισοδήματος στα κράτη μέλη και να 
αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 331
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς Φουρλάς, Rosa 
Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 
συντομότερο δυνατό, μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους, να 
διενεργήσει συγκριτική μελέτη για τα 
διάφορα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος στα κράτη μέλη και να 
αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 332
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, να 
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της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για 
τους άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

διενεργήσει συγκριτική μελέτη για τα 
διάφορα συστήματα ελάχιστου 
εισοδήματος στα κράτη μέλη και να 
αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 333
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 334
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 2020, 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
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καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό να εκπονήσει 
σχετικά μια ενωσιακή οδηγία πλαίσιο·

Or. it

Τροπολογία 335
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια εγγύηση της ΕΕ για τα παιδιά το 
2020, μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

17. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
μια ολοκληρωμένη και με βάση τα 
δικαιώματα στρατηγική για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ένα πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους 
άστεγους, να διενεργήσει συγκριτική 
μελέτη για τα διάφορα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη 
και να αναδείξει τις υποθέσεις βέλτιστων 
πρακτικών με σκοπό την παρουσίαση ενός 
σχετικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 336
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τη σημασία της 
διάστασης της αυτόματης 
σταθεροποίησης των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας για την 
απορρόφηση των κοινωνικών 
κραδασμών που προκαλούν εξωγενείς 
παράγοντες, όπως η ύφεση· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
πολιτικές για την αποκατάσταση της 
ασφάλειας της απασχόλησης με την 
παροχή ενεργού προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
περίπτωσης των απολύσεων· καλεί 
επίσης τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σύσταση αριθ. 202 της ΔΟΕ, η 
οποία ορίζει επίπεδα κοινωνικής 
προστασίας, να εξασφαλίσουν και να 
αυξήσουν τις επενδύσεις στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απόδοσή τους στην 
αντιμετώπιση και την πρόληψη της 
φτώχειας και των ανισοτήτων, με 
παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητάς 
τους·

Or. en

Τροπολογία 337
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει οδηγίες που μπορούν να 
εμπνεύσουν τις εθνικές νομοθεσίες να 
χαράξουν πολιτικές προώθησης της 
οικογενειακής συνοχής με σκοπό τη 
διαμόρφωση ενός ιδανικού περιβάλλοντος 
στο οποίο ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει 
υπό άριστες συνθήκες και στο οποίο οι 
οικογένειες λαμβάνουν πόρους ώστε να 
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επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνοχή και να 
εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η 
προστασία και η υπεράσπιση των 
μειονεκτούντων παιδιών·

Or. es

Τροπολογία 338
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες 
προτάσεις για την εξασφάλιση δίκαιης 
μετάβασης όσον αφορά τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και 
να αντιμετωπίσουν δεόντως το πρόβλημα 
της ενεργειακής πενίας σε συνάρτηση με 
τους στόχους και τις αρχές της Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
από τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας όσων 
μπορούν να εργαστούν, με την αύξηση 
της ανταμοιβής της εργασίας· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι το εισόδημα θα πρέπει 
να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη 
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ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. πιστεύει ότι, προκειμένου να 
διατηρηθεί και να αυξηθεί η παγκόσμια 
ανταγωνιστικότητα, το κανονιστικό 
πλαίσιο για την αγορά εργασίας στα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι σαφές, απλό 
και ευέλικτο, με ταυτόχρονη διατήρηση 
υψηλών εργασιακών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 341
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή 
τους προκειμένου να αποφευχθούν 
περαιτέρω ανισότητες με βάση το φύλο·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 342
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom



AM\1209664EL.docx 191/227 PE654.111v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή 
τους προκειμένου να αποφευχθούν 
περαιτέρω ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ενός δείκτη μισθολογικής 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· 
ζητεί την ταχεία έγκριση των εν λόγω 
μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν 
περαιτέρω ανισότητες με βάση το φύλο· 
ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να στηρίξουν το 
επιχειρηματικό πνεύμα των γυναικών και 
να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την απεμπλοκή των 
διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο 
σχετικά με την οδηγία για την παρουσία 
των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
των εταιρειών·

Or. fr

Τροπολογία 343
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο· πιστεύει ότι 
η πρόταση είναι απαραίτητη για να 
αντιμετωπιστούν οι μισθολογικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων και τις 
συνεπαγόμενες αιτίες συνταξιοδοτικών 
διαφορών· καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή 
συνεργασία με τους εθνικούς κοινωνικούς 
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εταίρους, να αντιμετωπίσουν την 
πρόκληση των μισθολογικών και 
συνταξιοδοτικών διαφορών μεταξύ των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 344
Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο· τονίζει, 
περαιτέρω, ότι είναι ανάγκη να 
συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου στον 
προϋπολογισμό, καθώς και να 
παρακολουθούνται αυτές οι δαπάνες και 
η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου·σε όλες τις δημοσιονομικές, 
πολιτικές και νομοθετικές προτάσεις, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 345
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
μέτρα για την εξάλειψη των μισθολογικών 
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αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή 
τους προκειμένου να αποφευχθούν 
περαιτέρω ανισότητες με βάση το φύλο·

διαφορών και των σχετικών 
συνταξιοδοτικών διαφορών μεταξύ των 
φύλων, ιδίως διασφαλίζοντας την 
διαφάνεια των αμοιβών· θεωρεί ότι άλλα 
μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν καλύτερη 
προσαρμογή της αξιολόγησης κατά τη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας και της 
γονικής άδειας και επαρκή συμπερίληψη 
της περιόδου αυτής στα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα· 

Or. sk

Τροπολογία 346
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
οδηγία σχετικά με μέτρα για την 
διαφάνεια των αμοιβών, στα οποία θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται ισχυρά μέτρα 
επιβολής της εφαρμογής, όπως κυρώσεις 
και ποινές για εργοδότες που 
παραβιάζουν το δικαίωμα της ισότητας 
των αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή 
τους προκειμένου να αποφευχθούν 
περαιτέρω ανισότητες με βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 347
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες και διακρίσεις με βάση το 
φύλο στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 348
Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
μέτρα για την διαφάνεια των αμοιβών, και 
ζητεί την ταχεία έγκρισή τους προκειμένου 
να αποφευχθούν περαιτέρω ανισότητες με 
βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 349
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των 
αμοιβών, και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 
ανισότητες με βάση το φύλο·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει 
μέτρα για την διαφάνεια των αμοιβών, και 
ζητεί την ταχεία έγκρισή τους προκειμένου 
να αποφευχθούν περαιτέρω ανισότητες με 
βάση το φύλο·
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Or. en

Τροπολογία 350
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι, στην ΕΕ, οι 
διακρίσεις στον χώρο εργασίας λόγω 
ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, εθνοτικής ή 
φυλετικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ή γενετήσιου 
προσανατολισμού απαγορεύονται και ότι 
όλοι έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης 
όσον αφορά την πρόσληψη, τις 
εργασιακές συνθήκες, τις διαδικασίες 
προαγωγής, τις αποδοχές, την πρόσβαση 
σε κατάρτιση και την επαγγελματική 
σύνταξη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
στρατηγική για την πρόληψη του 
διαχωρισμού των εθνικών μειονοτήτων 
στην αγορά εργασίας, καθώς και να 
εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με 
κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για 
πολιτικές προσλήψεων χωρίς διακρίσεις 
για τα κράτη μέλη και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για 
την έγκριση σχεδίων ισότητας σε 
εταιρικό επίπεδο και σε κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις και για την 
υλοποίηση ειδικών ομάδων προώθησης 
της διαφορετικότητας στον χώρο 
εργασίας, μεταξύ άλλων με στόχο την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και της αρνητικής 
συμπεριφοράς, καθώς και την πρόληψη 
των διακρίσεων στις προσλήψεις, τις 
διαδικασίες προαγωγής, τις αποδοχές και 
την πρόσβαση σε κατάρτιση· επισημαίνει 
ότι αυτά τα σχέδια δράσης για την 
ισότητα θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση της 
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εθνοτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας 
στον χώρο εργασίας, για την κατάρτιση 
εσωτερικών κανονισμών κατά του 
ρατσισμού, συναφών διακρίσεων και 
φαινομένων παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, για την παρακολούθηση και 
επανεξέταση των διαδικασιών 
πρόσληψης, ανέλιξης και διατήρησης του 
εργατικού δυναμικού σε κάθε επιμέρους 
τομέα ισότητας, προκειμένου να 
εντοπιστούν πρακτικές άμεσων ή 
έμμεσων διακρίσεων και να εφαρμοστούν 
διορθωτικά μέτρα για τη μείωση των 
ανισοτήτων σε καθέναν από αυτούς τους 
τομείς, και για τον σκοπό αυτό, να 
συλλέγονται δεδομένα ισότητας σύμφωνα 
με τα πρότυπα περί ιδιωτικότητας και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 351
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει και υποστηρίζει έντονα τον 
στόχο ενίσχυσης της αρχής της ίσης 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών· 
υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια των 
αμοιβών είναι κρίσιμη για την 
αντιστροφή των άδικων μισθολογικών 
διαφορών και των διακρίσεων· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι μια 
δεσμευτική νομοθετική πράξη της ΕΕ σε 
σχέση με τη διαφάνεια των αμοιβών 
μεταξύ των φύλων σέβεται πλήρως την 
αυτονομία των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων και τη συμβατική ελευθερία των 
κοινωνικών εταίρων, ιδίως στα κράτη 
μέλη όπου η αμοιβή αποτελεί επίσης 
ευθύνη των κοινωνικών εταίρων·
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Or. en

Τροπολογία 352
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες·

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και 
γρήγορα την οδηγία σχετικά με την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές·

Or. fr

Τροπολογία 353
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες·

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας και 
κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
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αναπηρίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· ζητεί να αναπτυχθεί ένα 
πλαίσιο της ΕΕ για τις υπηρεσίες 
φροντίδας, ώστε να θεσπιστούν ελάχιστα 
πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για 
την ποιότητα·

Or. en

Τροπολογία 354
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες·

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες, και την προώθηση της 
ανεξάρτητης διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 355
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
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με αναπηρίες· άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 356
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες·

19. ζητεί από τα κράτη μέλη 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές και 
ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, 
καθώς και δημόσιες υπηρεσίες 
μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης 
φροντίδας, μεταξύ άλλων, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. fr

Τροπολογία 357
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας, μεταξύ 
άλλων, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες·

19. ζητεί προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και προσχολικής 
εκπαίδευσης, καθώς και δημόσιες 
υπηρεσίες μακροπρόθεσμης και 
βραχυπρόθεσμης φροντίδας και 
κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες·
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Or. en

Τροπολογία 358
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 359
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020, σε πλήρη 
εναρμόνιση με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, και να επιδιώξει 
την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή 
της· επισημαίνει ότι η κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-
19 επιδείνωσε το βιοτικό επίπεδο των 
ατόμων με αναπηρία και ότι ήδη πριν 
από αυτήν την κρίση, περίπου 100 
εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούσαν να 
στερούνται των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους και να 
παρεμποδίζονται καθημερινά από το να 
απολαμβάνουν μια ανεξάρτητη ζωή· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
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λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
κινητοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων 
και πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πλήρης προστασία των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία·

Or. it

Τροπολογία 360
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των ατόμων με διαταραχές του 
αυτιστικού φάσματος (ASD)· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειες για την περαιτέρω 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην 
αγορά εργασίας, μέσω της άρσης των 
εμποδίων με τις ευκαιρίες που προσφέρει 
η ψηφιακή εργασία για την ένταξή τους 
και της δημιουργίας κινήτρων για την 
απασχόλησή τους·

Or. en

Τροπολογία 361
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020· υπενθυμίζει ότι 
οι κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, 
όπως η πλήρης και αποτελεσματική 
συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, οι 
ίσες ευκαιρίες και η προσβασιμότητα, 
πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 362
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020, με βάση τις 
διαβουλεύσεις με άτομα με αναπηρίες και 
αντιπροσωπευτικά μέλη των οικογενειών 
τους ή αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
τους, και να λάβει μέτρα για τον 
μετριασμό της κρίσης σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
για την προστασία τους και για τη 
διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβασής τους σε υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 363
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει ένα ισχυρό και 
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη 
διασφάλιση της πλήρους 
προσβασιμότητας της αγοράς εργασίας 
για τα άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 364
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 
για την περίοδο μετά το 2020 στο πλαίσιο 
της οποίας θα διασφαλίζεται ο σεβασμός 
κάθε μορφής αναπηρίας με σκοπό την 
αξιοπρεπή υπεράσπιση της ζωής, της 
υγείας και της κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία 365
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Abir Al-
Sahlani, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για 
την περίοδο μετά το 2020, η οποία 
καλύπτει την προσβασιμότητα αγαθών 
και υπηρεσιών, καθώς και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, όπως αθλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 366
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 367
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 21. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
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βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

στασιμότητα του ποσοστού μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ιδίως 
μεταξύ των περιθωριοποιημένων 
ομάδων, και για την αύξηση του 
ποσοστού μαθητών με χαμηλές επιδόσεις· 
τονίζει ότι τα κενά στις βασικές 
δεξιότητες αριθμητισμού και 
γραμματισμού και στις ψηφιακές 
δεξιότητες αποτελούν σοβαρά εμπόδια 
για την ουσιαστική συμμετοχή στην 
κοινωνία και στην αγορά εργασίας· καλεί 
τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι η υψηλής 
ποιότητας, προσβάσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και 
δια βίου μάθηση αποτελεί δικαίωμα για 
όλους, και να εξασφαλίσουν βασικά 
προσόντα, επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
κοινωνικές ομάδες χαμηλής ειδίκευσης 
και τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες, μέσω στήριξης από σημαντικές 
δημόσιες επενδύσεις· τονίζει ότι τα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
επηρεάζονται αρνητικά από τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, τις διακρίσεις, τα 
στερεότυπα, τη φτώχεια και τον 
διαχωρισμό, φαινόμενα που πρέπει 
επίσης να αντιμετωπιστούν· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει ολοκληρωμένη 
ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν 
στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
πτυχών, και να παρουσιάσει πρόταση για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 368
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές 
τους όσον αφορά τις επενδύσεις σε 
προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ενισχύοντας 
τα μέτρα για την επανεκπαίδευση και τον 
επαναπροσανατολισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και να 
προωθήσουν τη διά βίου μάθηση· 
υπογραμμίζει ότι η αντιστοιχία μεταξύ, 
αφενός, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων και, αφετέρου, των 
ευκαιριών απασχόλησης, αποτελεί 
προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ, 
πράγμα το οποίο πρέπει να επιτευχθεί 
μέσω της διευκόλυνσης στενότερης 
συνεργασίας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων με τις επιχειρήσεις, 
παραδείγματος χάρη μέσω της 
προώθησης της εκπαίδευσης, της 
επαγγελματικής πείρας και της διά βίου 
μάθησης·

Or. fr

Τροπολογία 369
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 21. καλεί τα κράτη μέλη να 
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βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να δρουν 
με γνώμονα την ελευθερία εκπαίδευσης 
που επιθυμούν για τα παιδιά τους και με 
βάση το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. 
Στα εν λόγω κέντρα παρέχεται 
εκπαίδευση που δεν διαχωρίζει τα παιδιά 
λόγω της αναπηρίας τους, αλλά τα 
φροντίζει με έξοχο τρόπο σύμφωνα με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες τους·

Or. es

Τροπολογία 370
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών και 
ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας 
με εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για 
τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εκπονήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την 
ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο θα 
υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο των 
ψηφιακών δεξιοτήτων και της δια βίου 
μάθησης για την προσαρμογή του 
εργατικού δυναμικού στις 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 371
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες· ζητεί να επιταχυνθεί η 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων στην ΕΕ και να επιταχυνθούν 
οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων 
αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων, έτσι ώστε να προλαμβάνεται 
η ανεργία των νέων·

Or. en

Τροπολογία 372
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα, την ένταξη και τον 
μελλοντοστραφή χαρακτήρα των 
εκπαιδευτικών τους συστημάτων, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές 
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λύσεις και την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 
στον τομέα της εκπαίδευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και τις μελλοντικές 
ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Or. sk

Τροπολογία 373
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 
εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η 
οποία επιδεινώθηκε από την πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 374
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ένταξη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, και να 
εξασφαλίσουν κατάρτιση βασικών 
δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας με 

21. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
ότι οι υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες 
και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση είναι 
δικαίωμα όλων, και να εξασφαλίσουν 
κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων υψηλής 
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εξατομικευμένη υποστήριξη, ιδίως για τις 
πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

ποιότητας με εξατομικευμένη υποστήριξη, 
ιδίως για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης 
και τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 375
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια πολιτική στρατηγική για την 
αντικατάσταση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», η οποία έχει ως στόχο 
την εξάλειψη της φτώχειας μέσω του 
συνδυασμού βασικών μηχανισμών, όπως 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, με ένα πιο μακροπρόθεσμο 
όραμα μιας οικονομίας ευημερίας και της 
βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και των 
κοινωνικών μοντέλων μας, σύμφωνα με 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 376
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 

διαγράφεται
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δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

Or. fr

Τροπολογία 377
Marianne Vind

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης· τονίζει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να θεσπιστεί μια εγγύηση για τις 
δεξιότητες σύμφωνα με τις αρχές της 
εγγύησης για τη νεολαία· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή, σε 
όλους τους Ευρωπαίους, υψηλής 
ποιότητας ευκαιριών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων τους και απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων, εντός τεσσάρων μηνών από 
τη στιγμή που θα χάσουν τη δουλειά τους 
ή θα φύγουν από την τυπική εκπαίδευση· 
συμφωνεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 378
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το επικαιροποιημένο θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο 
παρέχει τα εργαλεία για να ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις δεξιοτήτων της αγοράς 
εργασίας της ΕΕ και να υποστηριχθούν η 
πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση σχετικά με το σύμφωνο για 
τις δεξιότητες και τονίζει ότι οι εργασίες 
του θα πρέπει να έχουν ένα 
μελλοντοστραφές σχέδιο δράσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους, τα θύματα βίας 
με βάση το φύλο, τα άτομα με αναπηρίες 
και άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 379
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς 
Φουρλάς, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης· υπογραμμίζει ότι η 
υποστήριξη κατάλληλων δεξιοτήτων με 
έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες θα 
βελτιώσει την παραγωγικότητα και την 
ανθεκτικότητα του εργατικού δυναμικού 
και, επομένως, θα διευκολύνει την 
οικολογική και ψηφιακή μετάβαση προς 
μια πιο πράσινη και πιο έξυπνη 
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οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 380
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης, και να αντιμετωπιστούν τα 
ζητήματα της ψηφιοποίησης, της 
αυτοματοποίησης, των ελλείψεων και της 
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και του 
ψηφιακού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 381
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων και οι μελλοντικές προκλήσεις 
της αγοράς εργασίας της ΕΕ και της 
οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 382
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ 
και της οικολογικής και ψηφιακής 
μετάβασης·

22. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη προκειμένου 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας της ΕΕ, 
της κοινωνίας και της οικολογικής και 
ψηφιακής μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 383
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι τα προσόντα και 
οι πιστοποιημένες ικανότητες παρέχουν 
προστιθέμενη αξία στους εργαζόμενους, 
καθώς βελτιώνουν τη θέση τους στην 
αγορά εργασίας, και μπορούν να 
μεταφερθούν κατά τις μεταβάσεις στην 
αγορά εργασίας· ζητεί να 
προσανατολιστεί η δημόσια πολιτική για 
τις δεξιότητες προς την πιστοποίηση και 
την επικύρωση των προσόντων και των 
ικανοτήτων· τονίζει ότι θα πρέπει να 
θεσπιστούν συστήματα αποζημίωσης 
βάσει δεξιοτήτων σε εταιρείες που έχουν 
πρόσβαση σε δημόσια κεφάλαια για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και σε συμφωνία με 
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εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς 
αυτό το σύστημα θα διασφάλιζε την 
απόδοση της εν λόγω δημόσιας 
επένδυσης·

Or. en

Τροπολογία 384
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει τις ευκαιρίες που μπορεί να 
προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση σε 
εταιρείες, ΜΜΕ και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, καθώς και για νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, για την ενίσχυση 
της απασχόλησης και των νέων θέσεων 
εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
οργανώσει μια συντονισμένη 
πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο να 
εξασφαλίσει την πρόσβαση των 
εργαζομένων που απασχολούνται σε νέες 
μορφές εργασίας, ειδικότερα των 
εργαζομένων σε πλατφόρμα, σε ένα 
σύστημα κοινωνικής προστασίας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα 
κοινωνικά τους δικαιώματα, ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησής τους, και 
επίσης να επεκτείνει την κάλυψη των 
συλλογικών συμβάσεων στους 
εργαζομένους σε πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 385
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, την οικονομική 
μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
στήριξή τους προς τις ΜΜΕ και τους 
εργαζομένους αυτών στο πλαίσιο της 
ανάκαμψης της οικονομικής 
δραστηριότητας και της μετάβασης σε 
μια περισσότερο ψηφιακή και πράσινη 
οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 386
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την υλοποίηση 
των απαραίτητων επενδύσεων σε 
υποδομές για την παροχή ευρυζωνικής 
πρόσβασης σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, ιδίως στις αγροτικές 
περιοχές και στις περιφέρειες που 
καλύπτονται από το άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 387
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια, μια οδηγία σχετικά με το στρες 
και τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 
υγεία·

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια, μια οδηγία σχετικά με το στρες 
και τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 
υγεία· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του EU-
OSHA για την προώθηση υγιεινών και 
ασφαλών χώρων εργασίας σε όλη την 
Ένωση· τονίζει ότι οι επενδύσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 
βελτιώνουν την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και την ευημερία των 
εργαζομένων και συμβάλλουν στην 
παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 388
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια, μια οδηγία σχετικά με το στρες 
και τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· ζητεί την 
επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας 
2000/54/ΕΚ σχετικά με τους βιολογικούς 
παράγοντες με σκοπό την προσαρμογή 
της σε παγκόσμιες πανδημίες και άλλες 
έκτακτες καταστάσεις, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των 
εργαζομένων έναντι των κινδύνων 
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υγεία· έκθεσης· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα 
νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και 
την ασφάλεια για την περίοδο μετά το 
2020, μια οδηγία σχετικά με το στρες και 
τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 
υγεία·

Or. en

Τροπολογία 389
Guido Reil, Stefania Zambelli, France Jamet, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια, μια οδηγία σχετικά με το στρες 
και τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 
υγεία·

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 390
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
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έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια, μια οδηγία σχετικά με το στρες 
και τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 
υγεία·

έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να προστατεύει όλους τους 
εργαζόμενους στον χώρο εργασίας και να 
παρουσιάσει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο 
για την υγεία και την ασφάλεια, μια οδηγία 
σχετικά με το στρες και τις μυοσκελετικές 
διαταραχές που συνδέονται με την 
εργασία, μια οδηγία για την ψυχική ευεξία 
στο χώρο εργασίας και μια στρατηγική της 
ΕΕ για την ψυχική υγεία·

Or. en

Τροπολογία 391
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των κινδύνων 
για την υγεία και την ασφάλεια για 
εκατομμύρια εργαζομένους· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια, μια οδηγία σχετικά με το στρες 
και τις μυοσκελετικές διαταραχές που 
συνδέονται με την εργασία, μια οδηγία για 
την ψυχική ευεξία στο χώρο εργασίας και 
μια στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική 
υγεία·

23. δηλώνει ότι η πανδημία COVID-19 
έχει αναδείξει νέες τάσεις στον χώρο της 
εργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διατυπώσει συστάσεις για την υγεία και 
την ασφάλεια καθώς και για τις 
συναισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις 
και να λάβει υπόψη τις διαταραχές κάθε 
είδους που έχουν προκληθεί από αυτές τις 
συνθήκες ιδίως στον συναισθηματικό, 
εργασιακό και εκπαιδευτικό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 392
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους·

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων στα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της 
ΕΕ, ελάχιστα πρότυπα για ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη, έναν ευρωπαϊκό 
μηχανισμό υγειονομικής αντίδρασης, 
καθώς και ενισχυμένους ενωσιακούς 
υγειονομικούς οργανισμούς και 
ικανότητες πολιτικής προστασίας, και 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη μετάβαση 
από την εξοικονόμηση κόστους στον 
προσανατολισμό με γνώμονα τις 
επιδόσεις και στα αποτελέσματα στον 
τομέα της υγείας, όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί να 
αναπτυχθούν κοινοί δείκτες και 
μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και 
των επιδόσεων των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 393
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν υψηλής 
ποιότητας, ανθρωποκεντρική και 
προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη, η 
οποία θα περιλαμβάνει αποδοτικές 
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οικονομικά προσιτή για όλους· προσεγγίσεις πρόληψης και προώθησης 
της υγείας, με επαρκείς πόρους, που θα 
είναι διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές 
για όλους· καλεί την Επιτροπή να εντείνει 
τη δράση της για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων στην υγεία μεταξύ και εντός 
των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 394
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους·

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας με βάση τις 
αρχές της αλληλεγγύης, της στρατηγικής 
αυτονομίας και της συνεργασίας, η οποία 
θα θέτει τα ζητήματα δημόσιας υγείας 
στον πυρήνα του ορισμού και της 
υλοποίησης όλων των πολιτικών και των 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, με 
συστηματική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων όλων των σχετικών 
πολιτικών στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 395
Helmut Geuking

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
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πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους·

πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους· ζητεί τη 
θέσπιση ομοιόμορφων όρων πλαισίου, 
έτσι ώστε, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ισοδύναμα πρότυπα 
ποιότητας και να εξασφαλίσουν την 
ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 396
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους·

24. ζητεί η υγεία να διαδραματίζει 
μεγαλύτερο ρόλο στις πολιτικές της ΕΕ, 
με την προώθηση της επικοινωνίας και 
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών και τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη που θα 
είναι οικονομικά προσιτή για όλους·

Or. es

Τροπολογία 397
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 

24. υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής 
της επικουρικότητας στην πολιτική για 
την υγειονομική περίθαλψη και το 
γεγονός ότι η υγειονομική περίθαλψη 
αποτελεί εθνική αρμοδιότητα· τονίζει την 
ανάγκη επέκτασης της οδηγίας σχετικά 
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οικονομικά προσιτή για όλους· με τα δικαιώματα των ασθενών στη 
διασυνοριακή περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 398
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους·

24. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη που θα 
είναι οικονομικά προσιτή για όλους·

Or. en

Τροπολογία 399
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, και καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη που θα είναι 
οικονομικά προσιτή για όλους·

24. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη που θα 
είναι οικονομικά προσιτή για όλους·

Or. en

Τροπολογία 400
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επαναλαμβάνει ότι το κράτος 
δικαίου –στο οποίο περιλαμβάνονται 
ανεξάρτητα και αποτελεσματικά 
συστήματα δικαιοσύνης, ποιοτικές 
δημόσιες διοικήσεις και δημόσιες 
συμβάσεις, και αυστηρά πλαίσια για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς– έχει 
σημασία ως βάση για ένα υγιές 
επιχειρηματικό περιβάλλον, εύρυθμες 
αγορές εργασίας και για την ορθή χρήση 
των κονδυλίων της ΕΕ· τονίζει ότι η 
αξιολόγηση του κράτους δικαίου και της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
δικαιοσύνης θα πρέπει, επομένως, να 
συνεχίσει να περιλαμβάνεται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί τα κράτη 
μέλη να επικυρώσουν τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 401
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
ανακοίνωση σχετικά με κατευθυντήριες 
γραμμές και πρότυπα για πολιτικές 
προσλήψεων χωρίς διακρίσεις για τα 
κράτη μέλη και τους εργοδότες, 
συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για 
την έγκριση σχεδίων ισότητας σε 
εταιρικό επίπεδο και σε κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις και για την 
υλοποίηση ειδικών ομάδων προώθησης 
της διαφορετικότητας στον χώρο 
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εργασίας, μεταξύ άλλων με στόχο την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και της αρνητικής 
συμπεριφοράς, καθώς και την πρόληψη 
των διακρίσεων στις προσλήψεις, τις 
διαδικασίες προαγωγής, τις αποδοχές και 
την πρόσβαση σε κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 402
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων που είναι καθοριστικοί για 
την υγεία· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
δημιουργεί ευκαιρίες για την πρόληψη 
των ασθενειών, σύμφωνα με την 
προσέγγιση «Μία υγεία», καθώς 
αναγνωρίζει τη διασύνδεση μεταξύ της 
ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων 
και του περιβάλλοντος, και ότι η 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων θα συνέβαλλε 
στην αντιμετώπιση της κοινωνικής 
διαβάθμισης στην υγεία και στη μείωση 
των ανισοτήτων στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 403
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Λουκάς 
Φουρλάς, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη της 
κυκλικής και της κοινωνικής οικονομίας, 
να ενισχύσουν την κοινωνική καινοτομία 
και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς 
και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους 
και να ενθαρρύνουν τις μορφές εργασίας 
οι οποίες δημιουργούν ποιοτικές 
ευκαιρίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 404
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί από τα κράτη μέλη πρέπει να 
μεριμνούν για την υγεία των 
ηλικιωμένων, με τη διασφάλιση της 
νοσοκομειακής και υγειονομικής 
περίθαλψής τους και την αποφυγή 
οποιουδήποτε είδους διακρίσεων λόγω 
ηλικίας·

Or. es

Τροπολογία 405
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
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μια κοινή δέσμη υγειονομικών 
συντελεστών με τους οποίους θα 
παρακολουθούνται οι ανισότητες σε 
θέματα υγείας ανά ηλικία, φύλο, 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και 
γεωγραφική τοποθεσία, και να 
δημιουργήσει μια μεθοδολογία προς 
έλεγχο της κατάστασης της υγείας στα 
κράτη μέλη, με στόχο να εντοπίζονται οι 
τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις και 
αυξημένη χρηματοδότηση και να δίνεται 
προτεραιότητα σε αυτούς· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες 
στον τομέα της υγείας που απορρέουν 
από πολιτικές που αφορούν τους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 406
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας υγειονομική περίθαλψη που θα 
είναι οικονομικά προσιτή για όλους·

Or. en


