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Τροπολογία1
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες (UN CRPD) και 
την έναρξη ισχύος της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 21 Ιανουαρίου 2011, 
σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ 
του Συμβουλίου, της 26ης 
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες1α,
__________________
1α ΕΕ L 23, 27.1.2010, σ. 35.

Or. en

Τροπολογία 2
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της 
ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 
της ΣΛΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 3
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, 
ιδίως, τις αρχές 5 και 6,

Or. ro

Τροπολογία 4
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία2a,, 
__________________
2a EE L 303, 2.12.2000, σ. 16.

Or. en

Τροπολογία 5
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής,
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Τροπολογία 6
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Ursula von 
der Leyen,

Or. de

Τροπολογία 7
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για 
το 2020,

Or. de

Τροπολογία 8
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ 
για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των 
Ρομά,
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Or. en

Τροπολογία 9
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή προστασία των 
διασυνοριακών και εποχιακών 
εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της 
νόσου COVID-194α,
__________________
4α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0176. 

Or. ro

Τροπολογία 10
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας 
ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην Ευρώπη1a,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2014)0012

Or. de
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Τροπολογία 11
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη 
φτώχεια: η διάσταση του φύλου3α,

3α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0235.

Or. ro

Τροπολογία 12
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 11ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την 
κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες 
3a, 
__________________
3α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0484

Or. en

Τροπολογία 13
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον δείκτη 
ισότητας των φύλων (Gender Equality 
Index) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων,

Or. en

Τροπολογία 14
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, 
με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: 
Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 
2020-2025» (COM(2020)0152),

Or. en

Τροπολογία 15
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις 
πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως 
εργαλείο για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0403
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Or. de

Τροπολογία 16
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της4α,
__________________
4α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0054

Or. en

Τροπολογία 17
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας 
και τις σχετικές εκθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με 
Αναπηρία και της Ευρωπαϊκής 
Οργάνωσης Βάσης Ρομά,

Or. en

Τροπολογία 18
Radan Kanev
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τους στόχους που 
καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία για την ισότιμη και δίκαιη 
μετάβαση με την παροχή πρόσβασης σε 
προγράμματα για την αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και ευκαιρίες απασχόλησης 
στους οικονομικούς τομείς,

Or. en

Τροπολογία 19
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 14ης 
Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «Μια ισχυρή 
κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες 
μεταβάσεις» (COM(2020) 14),

Or. en

Τροπολογία 20
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από 
τα δυνατά σημεία της ΕΕ είναι το 
κοινωνικό μοντέλο της· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι οι τεχνολογικές αλλαγές και η 
παγκόσμια τάση αύξησης των 
ανισοτήτων απαιτούν την 
επαναξιολόγηση του κοινωνικού μοντέλου 
και την προσαρμογή του στο σύγχρονο, 
ταχέως εξελισσόμενο, σύνθετο και 
απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 21
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με τον ορισμό της Eurostat, οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
φτώχειας όταν εργάζονται για πάνω από 
το μισό του έτους και όταν το μέσο 
ετήσιο καθαρό εισόδημά τους είναι 
κατώτερο του 60 % του επιπέδου του 
εθνικού μέσου εισοδήματος των 
νοικοκυριών (μετά τις κοινωνικές 
παροχές)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat 
δείχνουν ότι 9,4 % των ευρωπαίων 
εργαζομένων αντιμετώπισαν τον κίνδυνο 
της φτώχειας το 20181α·
__________________
1α 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/sdg_01_41/default/table?lang=en

Or. en

Τροπολογία22
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα 
για το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε 
για το φτωχότερο 20 %6, και ότι το 
φτωχότερο 20 % των νοικοκυριών είχε 
καθαρό χρέος ύψους 4 500 EUR κατά 
μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε 
καθαρό πλούτο ύψους 1 189 700 EUR 
κατά μέσο όρο7·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
εξασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών της, με την επιφύλαξη των 
εισοδηματικών ανισοτήτων που ίσχυαν 
πριν από την ένταξή τους ως κρατών 
μελών υπό την ιδιότητα του πλήρους 
μέλους, και ότι πρέπει να προωθούνται 
μέτρα μείωσης των ανισοτήτων που 
ενθαρρύνουν τη χάραξη πολιτικών προς 
όφελος της οικογένειας ως βασικού 
θεσμού με σκοπό τη διασφάλιση της 
ευημερίας και του πλούτου της 
κοινωνίας·

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm
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Τροπολογία 23
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για 
το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το 
φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 
20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 
ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το 
πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο 
ύψους 1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
ανισότητες τόσο εντός όσο και μεταξύ των 
κρατών μελών και ότι το χάσμα μεταξύ 
των πλουσιότερων εκατοστημορίων και 
των υπολοίπων διευρύνεται όλο και 
περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό στις 
χώρες της Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά 
έντονα για το πλουσιότερο 20 %, ενώ 
μειώθηκε για το φτωχότερο 20 %6, και ότι 
το φτωχότερο 20 % των νοικοκυριών είχε 
καθαρό χρέος ύψους 4 500 EUR κατά 
μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε 
καθαρό πλούτο ύψους 1 189 700 EUR 
κατά μέσο όρο7· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο βασικός παράγοντας για τη διεύρυνση 
του καθαρού πλούτου μπορεί να 
εντοπιστεί στις αλλαγές στις τιμές των 
κατοικιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναλογία ανάμεσα στον μέσο καθαρό 
πλούτο του πλουσιότερου πεμπτημορίου 
(80-100 %) και του φτωχότερου 
πεμπτημορίου (0-20 %) της κατανομής 
καθαρού πλούτου ήταν χαμηλότερη το 
2017 από αυτήν του 2014· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 20 % με το χαμηλότερο 
εισόδημα έχει δει μεγαλύτερη αύξηση στο 
εισόδημά του από αυτούς που βρίσκονται 
στα τρία μεσαία πεμπτημόρια (20-80 %)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες 
είναι πολύ χαμηλότερες μετά τις 
κοινωνικές παροχές εντός της ΕΕ8α·

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 

6 The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 
2017 wave (Έρευνα σχετικά με τα 
οικονομικά και την κατανάλωση των 
νοικοκυριών: αποτελέσματα από το κύμα 
του 2017), ECB Statistics Paper Series 
αριθ. 36, Μάρτιος 2020, σ. 25. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac
8α The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 
2017 wave (Έρευνα σχετικά με τα 
οικονομικά και την κατανάλωση των 
νοικοκυριών: αποτελέσματα από το κύμα 
του 2017), ECB Statistics Paper Series 
αριθ. 36, Μάρτιος 2020, σ. 30. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872

Or. en

Τροπολογία 24
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για 
το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το 
φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 
20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες τόσο εντός όσο και μεταξύ των 
κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται όλο και 
περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό στις 
χώρες της Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά 
έντονα για το πλουσιότερο 20 %, ενώ 
μειώθηκε για το φτωχότερο 20 %6, και ότι 
το φτωχότερο 20 % των νοικοκυριών είχε 
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ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το 
πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο 
ύψους 1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

καθαρό χρέος ύψους 4 500 EUR κατά 
μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε 
καθαρό πλούτο ύψους 1 189 700 EUR 
κατά μέσο όρο7·

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Τροπολογία 25
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για 
το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι η 
φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και 
οι ανισότητες βαθαίνουν εξαιτίας 
διαφόρων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας της 
νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό στις 
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φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 
20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 
ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το 
πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο 
ύψους 1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

χώρες της Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά 
έντονα για το πλουσιότερο 20 %, ενώ 
μειώθηκε για το φτωχότερο 20 %6, και ότι 
το φτωχότερο 20 % των νοικοκυριών είχε 
καθαρό χρέος ύψους 4 500 EUR κατά 
μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε 
καθαρό πλούτο ύψους 1 189 700 EUR 
κατά μέσο όρο7·

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Τροπολογία 26
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών, ότι οι 
ανισορροπίες εντείνονται διαρκώς, με 
περιοχές που ερημώνουν και μαραζώνουν 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για 
το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το 
φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 
20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 
ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το 
πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο 
ύψους 1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

οικονομικά χωρίς να μπορούν οι 
πολιτικές σύγκλισης να εξομαλύνουν αυτή 
τη δραματική κατάσταση, και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για 
το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το 
φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 
20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 
ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το 
πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο 
ύψους 1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Τροπολογία 27
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
διευρύνεται όλο και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός 
πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες της 
Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για 
το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για το 
φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 
20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 
ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το 
πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο 
ύψους 1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών όσον 
αφορά τον καθαρό πλούτο διευρύνεται 
όλο και περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό στις 
χώρες της Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά 
έντονα για το πλουσιότερο 20% το 2017, 
ενώ μειώθηκε για το φτωχότερο 20 %6, και 
ότι το φτωχότερο 20 % των νοικοκυριών 
είχε καθαρό χρέος ύψους 4 500 EUR κατά 
μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε 
καθαρό πλούτο ύψους 1 189 700 EUR 
κατά μέσο όρο7·

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών: 
αποτελέσματα από το κύμα του 2017), 
ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, 
Μάρτιος 2020, σ. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά και την 
κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 
2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, 
σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Τροπολογία 28
Sara Skyttedal
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο της φτώχειας στην ΕΕ των 27 
μειώθηκε κατά 8,575 εκατομμύρια 
μεταξύ του 2008 και του 2018·

Or. en

Τροπολογία 29
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
θα πρέπει να εξετάζεται περισσότερο με 
απόλυτους παρά με σχετικούς όρους·

Or. en

Τροπολογία 30
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί 
μισθοί και το ολοένα και διευρυνόμενο 
μισθολογικό χάσμα οξύνουν τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση των μισθών επιτείνει 
επίσης τις οικονομικές ανισορροπίες 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον 
είναι υπαρκτό το μισθολογικό χάσμα, θα 
πρέπει να μεριμνήσουμε υπέρ της 
μισθολογικής εξίσωσης με το βλέμμα 
στραμμένο στην παραγωγικότητα, σε 
σχέση και με την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στηρίζοντας 
ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της υγείας, 
ως προαπαιτούμενα για την επιδίωξη της 
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αναγκαίας οικονομικής ισορροπίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 31
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί 
μισθοί και το ολοένα και διευρυνόμενο 
μισθολογικό χάσμα οξύνουν τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση των μισθών επιτείνει 
επίσης τις οικονομικές ανισορροπίες εντός 
και μεταξύ των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορές μεταξύ αυτών που έχουν 
υψηλότερους μισθούς και των υπολοίπων 
διευρύνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό χάσμα έως ένα βαθμό 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την 
ατομική οικονομία, καθώς και για την 
οικονομία στο σύνολό της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας 
χωρίς αντίστοιχη αύξηση των μισθών σε 
ορισμένα κράτη μέλη επιτείνει επίσης τις 
οικονομικές ανισορροπίες εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μειούμενη παραγωγικότητα 
εντός της ΕΕ αποτελεί πραγματική 
ανησυχία, ειδικά για τους άνεργους·

Or. en

Τροπολογία 32
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί 
μισθοί και το ολοένα και διευρυνόμενο 
μισθολογικό χάσμα οξύνουν τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση 
των ανισοτήτων είναι ιδιαίτερα σύνθετοι 
και αλληλένδετοι, συμπεριλαμβανομένων 
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αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση των μισθών επιτείνει 
επίσης τις οικονομικές ανισορροπίες εντός 
και μεταξύ των κρατών μελών·

της ανισότητας στους μισθούς, των 
τεχνολογικών αλλαγών, των 
μεταρρυθμίσεων των πολιτικών και των 
κανονιστικών μεταρρυθμίσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας χωρίς αντίστοιχη 
αύξηση των μισθών μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε οικονομικές ανισορροπίες 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 33
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί 
μισθοί και το ολοένα και διευρυνόμενο 
μισθολογικό χάσμα οξύνουν τις 
ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση των μισθών επιτείνει 
επίσης τις οικονομικές ανισορροπίες εντός 
και μεταξύ των κρατών μελών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί 
μισθοί και το ολοένα και διευρυνόμενο 
μισθολογικό χάσμα οξύνουν τις ανισότητες 
όσον αφορά τον καθαρό πλούτο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας χωρίς αντίστοιχη 
αύξηση των μισθών επιτείνει επίσης τις 
οικονομικές ανισορροπίες εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 34
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ένα τεράστιο φάσμα πρακτικών εντός της 
ΕΕ και σημαντικά κενά όσον αφορά την 
κάλυψη και την επάρκεια της 
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εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 35
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κίνδυνος επιτάχυνσης του φαινομένου του 
εισοδηματικού αποκλεισμού μεταξύ των 
εργαζομένων επηρεάζει όχι μόνο τα 
άτομα με χαμηλή ειδίκευση, αλλά και 
τους πτυχιούχους (συμπεριλαμβανομένων 
των πανεπιστημίων) που εισέρχονται 
στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαφορά εισοδήματος μεταξύ 
των υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων 
εργαζομένων πρόκειται να διευρυνθεί�·

Or. pl

Τροπολογία 36
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατανομή του εισοδήματος, μετρούμενη 
σε αγοραστική δύναμη (μονάδα 
αγοραστικής δύναμης), αποδεικνύει μια 
μεγάλη απόκλιση εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών. Παρότι το 2018 το 
διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα 
στην ΕΕ των 27 ήταν 16 938 μονάδες 
αγοραστικής δύναμης, κυμάνθηκε από 
λιγότερο από το ήμισυ της τιμής στην ΕΕ 
των 27 στη Ρουμανία (6 241 μονάδες 
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αγοραστικής δύναμης) έως σχεδόν το 
διπλάσιο από αυτό στο Λουξεμβούργο 
(31 995 μονάδες αγοραστικής δύναμης). 
Παρατηρείται μια σαφής γεωγραφική 
διαίρεση: στα σκανδιναβικά και δυτικά 
κράτη μέλη, καθώς και στην Αυστρία και 
την Ιταλία, το επίπεδο ήταν πάνω από το 
διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα της ΕΕ των 
27, ενώ σε όλα τα κράτη μέλη που έχουν 
ενταχθεί στην ΕΕ μετά το 2004 (εκτός 
Κύπρου και Μάλτας), καθώς και στα τρία 
νότια κράτη, την Ελλάδα, την Ισπανία 
και την Πορτογαλία η εν λόγω τιμή ήταν 
κατώτερη από το διάμεσο ισοδύναμο 
εισόδημα1α·
__________________
1α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Quality_of_life
_indicators_-
_material_living_conditions&oldid=48267
3#Income

Or. de

Τροπολογία 37
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επίπεδα κατώτατου μισθού στα κράτη 
μέλη διαφέρουν σημαντικά, με μια 
διακύμανση από 312 ευρώ έως 2142 
ευρώ6α· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό των ατόμων που λαμβάνουν τον 
κατώτατο μισθό διαφέρει ανάμεσα στα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ακόμη και αν το χάσμα στον κατώτατο 
μισθό μεταξύ των χωρών μειωθεί, όταν 
συνυπολογιστούν οι διαφορές τιμών, οι 
ανισότητες στην αγοραστική δύναμη 
παραμένουν διευρυμένες6β·
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__________________
6α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Minimum_wag
e_statistics/el
6β https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Minimum_wag
e_statistics/el#CE.9A.CE.B1.CF.84.CF.8
E.CF.84.CE.B1.CF.84.CE.BF.CE.B9_.C
E.BC.CE.B9.CF.83.CE.B8.CE.BF.CE.AF
_.CE.B5.CE.BA.CF.86.CF.81.CE.B1.CF.
83.CE.BC.CE.AD.CE.BD.CE.BF.CE.B9_
.CF.83.CE.B5_.CE.BC.CE.BF.CE.BD.CE
.AC.CE.B4.CE.B5.CF.82_.CE.B1.CE.B3.
CE.BF.CF.81.CE.B1.CF.83.CF.84.CE.B9
.CE.BA.CE.AE.CF.82_.CE.B4.CF.8D.CE
.BD.CE.B1.CE.BC.CE.B7.CF.82

Or. ro

Τροπολογία 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
στους έξι εργαζόμενους στην ΕΕ 
λαμβάνει χαμηλό μισθό, δηλαδή μισθό 
χαμηλότερο από τα δύο τρίτα του μέσου 
εθνικού μισθού, και το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν συμβαδίζουν με 
άλλους μισθούς σε πολλά κράτη μέλη, 
επιδεινώνοντας με τον τρόπο αυτό τις 
εισοδηματικές ανισότητες, καθώς και την 
ικανότητα των εργαζομένων που 
λαμβάνουν χαμηλό μισθό να 
αντεπεξέλθουν στις οικονομικές 
δυσκολίες·

Or. en
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Τροπολογία 39
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι που πλήττονται από τη 
φτώχεια των εργαζομένων συχνά 
απασχολούνται σε εργασίες με υψηλό 
κίνδυνο, απαράδεκτες συνθήκες εργασίας 
και κινδύνους υγείας και ασφάλειας στον 
τόπο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κακές συνθήκες εργασίας μπορούν να 
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες και 
ασθένειες που επηρεάζουν την μελλοντική 
ικανότητα εργασίας και τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εισοδήματος1α·
__________________
1α Eurofound (2017), «In-work poverty in 
Europe» (Φτώχεια των εργαζομένων 
στην Ευρώπη), Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Or. en

Τροπολογία 40
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύφεση 
στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης κρίσης προκάλεσε 
σημαντική αύξηση στον αριθμό των 
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εργαζομένων αναγκαστικής μερικής 
απασχόλησης, οι οποίοι τις περισσότερες 
φορές εργάζονται σε επαγγέλματα και 
τομείς βασικού ή χαμηλότερου επιπέδου 
με πολύ μεγάλο κίνδυνο φτώχειας στην 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 41
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 
των 27 οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα 
στον μισθό των γυναικών και των ανδρών 
πρέπει να συνυπολογίζει κριτήρια 
ισότητας, τα οποία θεμελιώνονται σε 
αντικειμενική αξιοκρατία, σε σχέση με 
την κοινωνική πραγματικότητα και τους 
ιδιαίτερους τομείς της οικονομίας κάθε 
κράτους μέλους·

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Or. es

Τροπολογία 42
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
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στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8 
και 9,38 % λιγότερα όταν υπάρχει 
προσαρμογή για διάφορες αιτίες9α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων είναι σε γενικές 
γραμμές πολύ χαμηλότερο για τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας·

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
9α 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ai
d_development_cooperation_fundamental
_rights/report-gender-pay-gap-eu-
countries_october2018_en_0.pdf

Or. en

Τροπολογία 43
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεκτάσεις 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων περιλαμβάνουν ένα χάσμα της 
τάξεως του 37 % όσον αφορά το 
εισόδημα από συντάξεις· πρόκειται για 
μια κατάσταση που θα εξακολουθήσει να 
υφίσταται επί δεκαετίες και δημιουργεί 
ένα άνισο επίπεδο οικονομικής 
ανεξαρτησίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών·
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__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Or. en

Τροπολογία 44
Cindy Franssen, Romana Tomc, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Dennis Radtke, Λουκάς 
Φούρλας, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα όσον 
αφορά την εργασία μεταξύ των φύλων 
ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 11,5 % με τις 
γυναίκες να επηρεάζονται περισσότερο 
από ευέλικτες μορφές εργασίας, άτυπες 
και ευέλικτες συμβάσεις εργασίας (μερική 
απασχόληση, προσωρινή απασχόληση)·

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Or. en

Τροπολογία 45
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, ο 
κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού ανήλθε στο 23,3 % για τις 
γυναίκες, όντας μεγαλύτερος απ’ ότι για 
τους άνδρες, για τους οποίους ο κίνδυνος 
ανήλθε στο 21,6 %8α·

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
8α 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20181017-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Τροπολογία 46
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στις 
γυναίκες είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα 
που επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη 
δίκαιης αξιολόγησης της εργασίας που 
γίνεται συνήθως από γυναίκες, την 
επίπτωση που έχουν τα διαλείμματα στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία στην 
εξέλιξη των προαγωγών και της σύνταξης 
και από τον μη ισότιμο επιμερισμό των 
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μη αμειβομένων υποχρεώσεων φροντίδας 
και οικιακών εργασιών·

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Or. en

Τροπολογία 47
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που 
ζουν μόνες τους αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο φτώχειας στην εργασία 
σε σύγκριση με τους άντρες που ζουν 
μόνοι τους1β·

__________________ __________________
1β Pena-Casas, R. and Ghailani, D. 
(2011), «Towards individualizing gender 
in-work poverty risks» (Προς την 
εξατομίκευση των κινδύνων φτώχειας 
στην εργασία όσον αφορά τα φύλα), στο 
Fraser, N., Gutierrez, R. and Pena-Casas, 
R. (εκδ.), Working poverty in Europe: A 
comparative approach (Φτώχεια των 
εργαζομένων στην Ευρώπη: Μια 
συγκριτική προσέγγιση), Palgrave 
Macmillan, Λονδίνο, σ. 202–231

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
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chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Or. en

Τροπολογία 48
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο 
περίπου 15 % λιγότερα από τους άνδρες8 
και ότι απειλούνται περισσότερο από την 
εργασιακή ανασφάλεια·

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/he
adlines/society/20200227STO73519/to-
chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-
stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima

Or. fr

Τροπολογία 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 6 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·(ΕΠΚΔ) θεσπίζει ότι η 
φτώχεια στην εργασία πρέπει να 
αποτρέπεται και ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται επαρκείς ελάχιστοι 
μισθοί, κατά τρόπο που επιτρέπει την 
ικανοποίηση των αναγκών των 
εργαζόμενων και των οικογενειών τους με 
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βάση τις εθνικές οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζει την πρόσβαση στην 
απασχόληση και την παροχή κινήτρων 
για την αναζήτηση εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, όταν μια αρχή αναφέρεται 
σε εργαζομένους, αφορά όλους τους 
απασχολουμένους, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς, τον τρόπο και τη διάρκεια της 
απασχόλησής τους·

Or. en

Τροπολογία 50
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού 
αποκλεισμού συνεχίζει να μειώνεται 
σταθερά σε επίπεδα προ κρίσης, με τη 
βοήθεια, ιδίως, των βελτιωμένων 
συνθηκών στην αγορά εργασίας και της 
μείωσης της σοβαρής υλικής στέρησης 
και του ποσοστού των ανθρώπων που 
ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

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

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες από την ύπαρξη του 
«πρεκαριάτου», όπως η κατάρρευση της 
γονιμότητας, η μετανάστευση, η 
εξάπλωση του οικονομικά υπαγορευμένου 
μοντέλου των νέων που ζουν με τους 
γονείς τους ή το άγχος που προκύπτει από 
τις συνθήκες επισφαλούς εργασίας, η 
κλιμάκωση της οποίας αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο πολυάριθμων 
ασθενειών, εγκλημάτων και κοινωνικών 
προβλημάτων·

Or. pl

Τροπολογία 52
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απασχόληση των γυναικών είναι 
σημαντικά υψηλότερη στον τομέα των 
υπηρεσιών από ό,τι στη βιομηχανία, με 
τις γυναίκες να απασχολούνται 
περισσότερο στους τομείς της υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών και σε 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης, 
κατασκευής και εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, με 
αυξανόμενη συγκέντρωση γυναικών που 
εργάζονται με μερική απασχόληση και 
περιστασιακά·

Or. en
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Τροπολογία 53
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα άτομα 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή 
κινδυνεύουν να περιπέσουν σε φτώχεια 
βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση στην 
αγορά εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 54
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
οικονομικής στέγης γίνεται ο μεγαλύτερος 
παράγοντας ανισοτήτων σε πολλά κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξάπλωση του «πρεκαριάτου» μπορεί να 
σχετίζεται με μείωση της 
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αποτελεσματικότητας στην εργασία λόγω 
των σχετικών βραχυπρόθεσμων 
προοπτικών της απασχόλησης ενός 
ατόμου, του χαμηλότερου επιπέδου 
αφοσίωσης στον εργοδότη, αλλά και των 
χαμηλών μισθών, και κατά συνέπεια 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος λόγω της 
μείωσης των εσόδων από το 
συνταξιοδοτικό σύστημα και τη δημόσια 
υγειονομική περίθαλψη, καθώς και σε 
ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της 
κοινωνικής πολιτικής·

Or. pl

Τροπολογία 56
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υποχρεώσεις φροντίδας συνεχίζουν να 
μην επιμερίζονται ισομερώς στην ΕΕ, με 
τις γυναίκες να επωμίζονται το 
μεγαλύτερο βάρος ως βασικές πάροχοι 
φροντίδας στις οικογένειες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε 
δομές παιδικής φροντίδας και φροντίδας 
ηλικιωμένων έχει ως αποτέλεσμα την 
απουσία κατά περιόδους από την αγορά 
εργασίας και συνεπώς χαμηλότερες 
αμοιβές και κενά στις συντάξεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 4 στα 10 
παιδιά βρίσκονται σε επίσημες δομές 
ημερήσιας φροντίδας1γ·
__________________
1γ 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
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995521/8681785/3-20022018-AP-
EN.pdf/59fcfaa7-0c72-48a6-8603-
899b5b730773

Or. en

Τροπολογία 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας αύξησαν τη φτώχεια στην 
εργασία, πολλαπλασίασαν τις επισφαλείς 
μορφές εργασίας, υπονόμευσαν την πλήρη 
απόλαυση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και επέβαλαν περικοπές στη 
χρηματοδότηση των κοινωνικών 
συστημάτων και των συστημάτων υγείας·

Or. en

Τροπολογία 58
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν 
ποιοτικές και σταθερές εργασίες με 
συμβάσεις αορίστου χρόνου και συχνά 
βιώνουν μακροχρόνια ανεργία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη 
μέλη επιτρέπουν στους εργοδότες να 
πληρώνουν χαμηλότερο μισθό βάσει της 
μικρότερης ηλικίας του εργαζόμενου· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι άνθρωποι 
συχνά εργάζονται σε μη αμειβόμενη 
πρακτική χωρίς προοπτική εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας 
υποχρηματοδοτούνται σε πολλά κράτη 
μέλη και πλήττονται από σημαντικά 
προβλήματα κάλυψης, καθώς και από 
ανεπαρκή επίπεδα προνομίων και 
παροχών εισοδήματος, με αποτέλεσμα να 
έχουν πολύ χαμηλό αντίκτυπο στη 
φτώχεια και στη μείωση των κοινωνικών 
και οικονομικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 60
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα 
με αναπηρία συχνά εμποδίζονται από το 
να ξεκινήσουν να εργάζονται λόγω του 
κινδύνου να χάσουν κοινωνικά επιδόματα 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
αναπηρία συχνά έχουν ανάγκη από 
ευέλικτη και μερικής απασχόλησης 
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εργασία·

Or. en

Τροπολογία 61
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία ήταν 50,6 % το 2017 ενώ το 
συνολικό ποσοστό απασχόλησης ήταν 
74,8 %1δ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
άτομα με αναπηρία έχουν σημαντικά 
χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας 
στην εργασία·
__________________
1δ 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200604STO80506/par
liament-calls-for-a-new-ambitious-eu-
disability-strategy

Or. en

Τροπολογία 62
Cindy Franssen, Romana Tomc, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Λουκάς Φούρλας, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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έρευνα8α δείχνει ότι το ποσό που λαμβάνει 
ένα νοικοκυριό από τον κατώτατο μισθό 
είναι συνήθως επαρκές για την 
προστασία ενός ενήλικα που ζει μόνος 
του από τον κίνδυνο της φτώχειας, αλλά 
συχνά δεν επαρκεί για τη στήριξη 
περισσότερων του ενός ατόμων·
__________________
8α Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Κατώτατοι μισθοί το 2020:Ετήσια 
έκθεση. 
https://www.eurofound.europa.eu/el/publi
cations/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review 

Or. en

Τροπολογία 63
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020 9·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στατιστικά φτώχειας της ΕΕ δείχνουν 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά την επίτευξη του 
στόχου μείωσης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020, με 
μερικές χώρες να προσεγγίζουν τον στόχο 
και άλλες να έχουν απομακρυνθεί από 
αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
8,2 εκατομμύρια άνθρωποι 
απομακρύνθηκαν από τον κίνδυνο της 
φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού 
σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς του 
2008, γεγονός που δείχνει καλή εξέλιξη, 
αλλά εξακολουθεί να είναι μακριά από 
τον στόχο της ΕΕ για μείωση του αριθμού 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως το 
20209·
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__________________ __________________
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Or. en

Τροπολογία 64
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 20209·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν κάλυψε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 2020·

__________________ __________________
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Or. es
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Τροπολογία 65
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 20209·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
πέτυχε τον στόχο της για μείωση του 
αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια 
έως το 20209·

__________________ __________________
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Or. en

Τροπολογία 66
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 20209·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
πέτυχε τον στόχο της για μείωση του 
αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια 
έως το 20209·

__________________ __________________
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 

9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
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Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Or. en

Τροπολογία 67
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 20209·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του απόλυτου αριθμού των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
κατά 20 εκατομμύρια έως το 20209 σε 
σύγκριση με το 2008·

__________________ __________________
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Or. en

Τροπολογία 68
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 
εκατομμύρια έως το 20209·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της που 
είχε τεθεί από τη Στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για μείωση του αριθμού των ατόμων 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
κατά 20 εκατομμύρια έως το 20209·

__________________ __________________
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη της 
εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά 
με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην 
Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, σ. 
7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 
final, 3.3.2010.

Or. en

Τροπολογία 69
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 
απειλείται η κοινωνική επιβίωση του ενός 
τετάρτου των πολιτών της τρίτης 
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο (ΕΕ 
των 27)10·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται ή απειλούνται 95 εκατομμύρια 
άνθρωποι (21,7 %), γεγονός που σημαίνει 
ότι απειλείται η κοινωνική επιβίωση του 
ενός τετάρτου των πολιτών της τρίτης 
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο (ΕΕ 
των 27)10·

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
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95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. de

Τροπολογία 70
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 
απειλείται η κοινωνική επιβίωση του ενός 
τετάρτου των πολιτών της τρίτης 
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο (ΕΕ 
των 27)10·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 
απειλείται η οικονομική επιβίωση και η 
ευημερία του ενός τετάρτου των πολιτών 
της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον 
κόσμο (ΕΕ των 27)10·

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Τροπολογία 71
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 
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απειλείται η κοινωνική επιβίωση του ενός 
τετάρτου των πολιτών της τρίτης 
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο (ΕΕ 
των 27)10·

απειλείται η αξιοπρεπής κοινωνική 
επιβίωση του ενός τετάρτου των πολιτών 
της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον 
κόσμο (ΕΕ των 27)10·

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Τροπολογία 72
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 
απειλείται η κοινωνική επιβίωση του ενός 
τετάρτου των πολιτών της τρίτης 
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο (ΕΕ 
των 27)10·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη 
φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό 
πλήττονται 95 εκατομμύρια άνθρωποι 
(21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι 
απειλείται η κοινωνική επιβίωση του ενός 
τετάρτου των πολιτών της τρίτης 
μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο (ΕΕ 
των 27)10· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
85,3 εκατομμύρια άνθρωποι (16,9 %) 
πλήττονται από τη φτώχεια ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό μετά από τις 
κοινωνικές παροχές·

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en
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Τροπολογία 73
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 
36,0 % του πληθυσμού της EU με ηλικία 
16 ετών ή μεγαλύτερη, το οποίο είχε 
σοβαρό περιορισμό της δραστηριότητάς 
του, αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με 
το 26,3 % με κάποιο περιορισμό της 
δραστηριότητάς του και το 19,9 % χωρίς 
περιορισμό της δραστηριότητάς του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις μεγάλες 
διαφορές ανάμεσα στις χώρες, το 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των 
ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας 
ήταν υψηλότερο σε σχέση με τον 
συνολικό πληθυσμό σε όλα τα κράτη 
μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη 
των ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη 
μετά την οικονομική κρίση 1·
1 Europe 2020 indicators - poverty 
and social exclusion, Statistics Explained 
(Ευρώπη 2020 Δείκτες- φτώχεια και 
κοινωνικός αποκλεισμός, επεξήγηση 
στατιστικών) 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp
lained/), 11/06/2020, σ. 6

Or. en

Τροπολογία 74
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

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

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι που πλήττονται από τη 
φτώχεια στην εργασία αντιμετωπίζουν 
πολύ περισσότερα κοινωνικά προβλήματα 
από τον συνολικό πληθυσμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην 
εργασία σχετίζεται με χαμηλότερα 
επίπεδα υποκειμενικής και ψυχικής 
ευημερίας, προβλήματα με τη στέγαση, 
καθώς και κακές σχέσεις με τους άλλους 
ανθρώπους και συναισθήματα 
κοινωνικού αποκλεισμού1στ·
__________________
1στ Eurofound (2017), «In-work poverty in 
Europe» (Φτώχεια στην εργασία στην 
Ευρώπη), Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο

Or. en

Τροπολογία 75
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ιδίως 
οι εργαζόμενοι αναγκαστικής μερικής 
απασχόλησης, αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας όταν 
συνδυάζουν διαφορετικούς παράγοντες 
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του 
χαμηλού μισθού, των ασταθών εργασιών, 
του γεγονότος ότι εργάζονται μόνο αυτοί 
και έχουν εξαρτώμενα μέλη στο 
νοικοκυριό τους1ζ·
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__________________
1ζ Eurofound (2017), «In-work poverty in 
Europe» (Φτώχεια στην εργασία στην 
Ευρώπη), Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο

Or. en

Τροπολογία 76
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
πληττόταν από/ζούσε με σοβαρή υλική 
στέρηση11·

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Τροπολογία 77
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11 και 
ότι η ολοένα αυξανόμενη παρουσία 
εκατομμυρίων παρανόμων αλλοδαπών 
στο ευρωπαϊκό έδαφος συντελεί στην 
όξυνση του προβλήματος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 
του Ερευνητικού Κέντρου Pew, από 3,9 
έως 4,8 εκατομμύρια αλλοδαποί ζουν σε 
παράτυπο καθεστώς στο ευρωπαϊκό 
έδαφος· 

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour tv, a washing 
machine, a car, heating, 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour tv, a washing 
machine, a car, heating, 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. fr

Τροπολογία 78
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή 
φτώχεια είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα 
στην Ευρώπη, καθώς 50 έως 125 
εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη 
δυνατότητα να πληρώσουν κατάλληλη 
εσωτερική θέρμανση11α· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι 11 % των Ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο11β·

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
11α 
https://ec.europa.eu/energy/content/introd
uction-5_en
11β https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Digital_economy_an
d_society_statistics_-
_households_and_individuals

Or. en

Τροπολογία 79
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
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αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11· αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ποσοστό 
είναι πιθανόν να αυξηθεί σημαντικά λόγω 
της πανδημίας·COVID-19·

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Τροπολογία 80
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11·και 
ότι υπάρχει ακραία φτώχεια σε πολλές 
περιοχές και κοινότητες·

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 

11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
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(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Τροπολογία 81
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 
το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 
αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση11· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το 
πρόβλημα είναι το πιο πιεστικό·

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Τροπολογία 82
Margarita de la Pisa Carrión

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

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλική 
φτώχεια δεν είναι η μόνη μορφή 
φτώχειας που πλήττει τον ευρωπαϊκό 
πληθυσμό·

Or. es

Τροπολογία 83
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
επίπεδο του μισθού αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την εξήγηση του κινδύνου 
της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη, 
ωστόσο, ότι και άλλοι σχετικοί 
παράγοντες επηρεάζουν, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, το 
θεσμικό πλαίσιο και άλλες πολιτικές, 
όπως αυτές της στέγασης και της 
παιδικής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 84
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια μειώνεται10α: 
ωστόσο, ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 
18 ετών αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
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(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12· (34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12, 
με μείωση του ποσοστού κατά 
3,1 ποσοστιαίες μονάδες από το 201011a·

__________________ __________________
10α 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en
11α 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Τροπολογία 85
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια μειώνεται, αλλά με 
αργούς ρυθμούς: ένα στα τέσσερα παιδιά 
κάτω των 18 ετών αντιμετωπίζει κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήττονται ιδίως 
οι μόνοι γονείς (34,2 %) και οι πολύτεκνες 
οικογένειες12·

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en
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Τροπολογία 86
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως τα άτομα που 
είναι ανύπαντρα και έχουν υπ’ ευθύνη 
τους παιδιά και οι πολύτεκνες 
οικογένειες12·

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. es

Τροπολογία 87
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού και έτσι 
παγιδεύεται σε έναν διαγενεακό κύκλο 
μειονεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12·

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Τροπολογία 88
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού. λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα 
τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών 
αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς 
(34,2 %) και οι πολύτεκνες οικογένειες12· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες με 
παιδί ή άλλους συγγενείς με αναπηρίες 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο 
φτώχειας·

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Τροπολογία 89
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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οικογένεια είναι ένας φορέας παιδικής 
φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και 
ακραίας φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 90
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να 
πρέπει να δαπανούν το 38 % του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, 
και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 50 
έως 90 %13·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη οι τιμές των 
ενοικίων αυξάνονται συνεχώς και οι 
επιβαρύνσεις του κόστους στέγασης 
διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την 
κατανομή του εισοδήματος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στην ΕΕ, τα νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα που ενοικιάζουν 
κατοικία αντιμετωπίζουν μέσο κόστος 
στέγασης που κυμαίνεται μεταξύ 20 % 
και 45 % του διαθέσιμου εισοδήματος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το 9,6 % 
του πληθυσμού της ΕΕ των 27 ζούσε σε 
νοικοκυριά που ξόδευαν 40 % ή 
μεγαλύτερο ποσοστό του μέσου 
διαθέσιμου εισοδήματος τους για 
στέγαση2α·

__________________ __________________
2α https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en
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Τροπολογία 91
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να 
πρέπει να δαπανούν το 38 % του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, 
και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 50 
έως 90 %13·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να 
πρέπει να δαπανούν κατά προσέγγιση το 
38 % του διαθέσιμου εισοδήματός τους για 
στέγαση, και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέρχεται 
περίπου σε 50 έως 90 %13·

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. es

Τροπολογία 92
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να 
πρέπει να δαπανούν το 38 % του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, 
και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 50 
έως 90 %13·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, γενικά 
σε ονομαστική αξία, με αποτέλεσμα τα 
άτομα που βρίσκονται στο όριο της 
φτώχειας ή κάτω από αυτό να πρέπει να 
δαπανούν το 38 % του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους για στέγαση, και ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται περίπου σε 50 έως 90 %13·

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de
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Τροπολογία 93
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να 
πρέπει να δαπανούν το 38 % του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, 
και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 50 
έως 90 %13·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που βρίσκονται στο 
όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να 
πρέπει να δαπανούν το 38 % του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, 
και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως στη 
Δανία (68,7 %), στη Γερμανία (49,5 %) ή 
στην Ελλάδα (90,7 %),13 το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται περίπου σε 50 έως 90 %13·

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. de

Τροπολογία 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
αστεγίας αυξάνονται παντού, εκτός από 
τη Φινλανδία, και ότι περίπου 700 000 
άνθρωποι είναι άστεγοι14·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά αστεγίας αυξάνονται σε όλη την 
Ευρώπη, και ότι περίπου 700 000 
άνθρωποι είναι άστεγοι14·

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-
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ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-
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Or. pl

Τροπολογία 95
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
αστεγίας αυξάνονται παντού, εκτός από τη 
Φινλανδία, και ότι περίπου 700 000 
άνθρωποι είναι άστεγοι14·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
αστεγίας αυξάνονται στην ΕΕ εκτός της 
Φινλανδίας, και ότι περίπου 700.000 
άνθρωποι το 2019 είναι άστεγοι14·

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-
ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-
tou-tsechou-prothupourgou

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-
ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-
tou-tsechou-prothupourgou

Or. es

Τροπολογία 96
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
αστεγίας αυξάνονται παντού, εκτός από τη 
Φινλανδία, και ότι περίπου 700 000 
άνθρωποι είναι άστεγοι14·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά αστεγίας αυξάνονται παντού, 
εκτός από τη Φινλανδία, και ότι περίπου 
700 000 άνθρωποι ήταν άστεγοι14 το 2019 
σύμφωνα με εκτιμήσεις·

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-
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Τροπολογία 97
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 
αστεγίας αυξάνονται παντού, εκτός από τη 
Φινλανδία, και ότι περίπου 700 000 
άνθρωποι είναι άστεγοι14·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά αστεγίας αυξάνονται παντού, 
εκτός από τη Φινλανδία, και ότι περίπου 
700 000 άνθρωποι είναι άστεγοι κάθε 
νύχτα στην ΕΕ, κατά 70% περισσότεροι 
σε σχέση με μια δεκαετία πριν14·

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-
ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-
tou-tsechou-prothupourgou

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-
ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-
tou-tsechou-prothupourgou

Or. en

Τροπολογία 98
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 28,7 % 
των ατόμων με αναπηρίες αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 29,5 % των γυναικών με 
αναπηρία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
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φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
στην ΕΕ σε σύγκριση με το 27,5 % των 
ανδρών με αναπηρία5α· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία είναι 
πιθανότερο να αντιμετωπίσουν 
κατάσταση φτώχειας στην εργασία σε 
σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία 
(11 % έναντι 9,1 % κατά μέσο όρο στην 
ΕΕ))5β·
__________________
5α 
https://mcusercontent.com/865a5bbea108
6c57a41cc876d/files/ad60807b-a923-
4a7e-ac84-
559c4a5212a8/EDF_HR_Report_final_ta
gged_interactive_v2_accessible.pdf
5β https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/34425.pdf

Or. en

Τροπολογία 99
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, 
το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών, 
οι οποίοι μολονότι εργάζονταν, 
αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας, 
εκτιμήθηκε σε 11 % στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και 28,2 % στη Ρουμανία13α·
__________________
13α 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

Or. ro
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Τροπολογία 100
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % 
των Ρομά και των παιδιών τους ζουν με 
εισόδημα χαμηλότερο από το σχετικό 
εθνικό όριο για τον κίνδυνο φτώχειας6α 
ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται ή όχι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία δεν 
έχει αποδειχθεί ακόμη ότι είναι ασφαλής 
οδός για την έξοδο από τη φτώχεια·
__________________
6α 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 101
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς: το 
ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και 
άνω που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ανήλθε κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)·

__________________ __________________
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15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Τροπολογία 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, σε 
συνδυασμό επίσης με τις αλλαγές στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, τις 
αυξημένες δαπάνες για υγειονομική 
περίθαλψη, τις δημογραφικές αλλαγές και 
το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι 
ηλικιωμένοι ζουν σε ατομικά νοικοκυριά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των 
ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

Or. pl

Τροπολογία 103
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)15·

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Τροπολογία 104
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς: το 
ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και 
άνω που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ανήλθε κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ των 
28)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο 
κίνδυνο λόγω του χάσματος ως προς τις 
συντάξεις μεταξύ των φύλων·

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de
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Τροπολογία 105
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς νέας αβεβαιότητας, η οποία 
οφείλεται στην πανδημία της νόσου 
COVID 19· είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται αξιοπρεπής αγοραστική 
δύναμη στους ηλικιωμένους, μετά την 
ολοκλήρωση της περιόδου εργασίας τους 
15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. es

Τροπολογία 106
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων επίσης αυξάνεται 
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μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

συνεχώς: το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 
65 ετών και άνω που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ανήλθε κατά μέσο όρο 
σε 16,1 % (ΕΕ-28)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω 
λόγω της επισφαλούς και άτυπης 
εργασίας15·

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. fr

Τροπολογία 107
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο θεμελιωδών 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των 
συντάξεων: το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, 
παρά τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα των συντάξεων: το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε 
κατά μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό 
θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της 
επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en
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Τροπολογία 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των εργαζομένων αλλοιώνει την ουσία 
της εργασίας ως το μέσο επίτευξης 
αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους 
εργαζομένους και τις οικογένειές τους, 
εμποδίζοντας τους να γίνουν οικονομικά 
ανεξάρτητοι·

Or. pl

Τροπολογία 109
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει ότι 
όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα 
για δίκαιη αμοιβή που διασφαλίζει σε 
αυτούς και τις οικογένειές τους 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 110
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

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

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
4 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη ορίζει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν δίκαιο μισθό που εξασφαλίζει 
σε αυτούς και τις οικογένειές τους ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο ζωής·

Or. en

Τροπολογία 111
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια, 
και ενώ εργάζονται, αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά λόγω των επιπτώσεων 
της πανδημίας της νόσου COVID-197α·
__________________
7α 
https://www.worldbank.org/en/topic/pover
ty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19

Or. en

Τροπολογία 112
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις μειώνεται στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη 
μέλη της ΕΕ ένας στους δύο μισθωτούς 
εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 
υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη 
μέλη16·

ιδιαίτερη πραγματικότητα κάθε κράτους 
μέλους της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται 
καταλλήλως στο ιδιαίτερο 
κοινωνικοοικονομικό και εργασιακό 
πλαίσιο του· και σε περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίο, σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις·

__________________ __________________
16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, σ. 6, αριθ. 15.

16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, σ. 6, αριθ. 15.

Or. es

Τροπολογία 113
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις μειώνεται στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη 
μέλη της ΕΕ ένας στους δύο μισθωτούς 
εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 
υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη 
μέλη16·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ 
μειώθηκε από 46 % κατά μέσο όρο το 
1985 σε 32 % το 2017 και η μείωση ήταν 
πιο έντονη στις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τη σημαντική μείωση 
που σημειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και, πιο πρόσφατα, στην Ελλάδα, καθώς 
και στη Γερμανία μετά την επανένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τουλάχιστον 
14 κράτη μέλη της ΕΕ ένας στους δύο 
μισθωτούς εργάζεται χωρίς συλλογική 
σύμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις υπερβαίνει το 80 % μόνο σε 
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επτά κράτη μέλη16·

__________________ __________________
16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, σ. 6, αριθ. 15.

16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, σ. 6, αριθ. 15.

Or. de

Τροπολογία 114
Cindy Franssen, Romana Tomc, Στέλιος Κυμπουρόπουλος Dennis Radtke, Λουκάς 
Φούρλας, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις μειώνεται στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη 
μέλη της ΕΕ ένας στους δύο μισθωτούς 
εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 
υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη 
μέλη16·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις μειώνεται στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη 
μέλη της ΕΕ ένας στους δύο μισθωτούς 
εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 
υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη 
μέλη16· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση 
ήταν πιο γρήγορη στις χώρες όπου η 
συλλογική διαπραγμάτευση ήταν στόχος 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων16α·

__________________ __________________
16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, σ. 6, αριθ. 15.

16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, σ. 6, αριθ. 15.
16α Eurofound (2020 επίκειται), Industrial 
Relations Flagship report (έκθεση 
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις).
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Τροπολογία 115
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό κάλυψης από συλλογικές 
συμβάσεις μειώνεται στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη 
μέλη της ΕΕ ένας στους δύο μισθωτούς 
εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 
υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη 
μέλη16·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

__________________
16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, σ. 6, αριθ. 15.

Or. en

Τροπολογία 116
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργοδότες πολύ συχνά εκμεταλλεύονται 
τους εργαζόμενους, με εργασία χωρίς 
συλλογική σύμβαση και παραβίαση των 
δικαιωμάτων τους σε σχέση με το ωράριο 
εργασίας [1]·
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[1] όπως ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ 
2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
003L0088&qid=1599622169495&from=E
N

Or. en

Τροπολογία 117
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ (40 %), με 
το 68 % των χωρών να παραβιάζουν το 
δικαίωμα στην οργάνωση και το 50 % να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις17·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαία 
ισορροπία μεταξύ συνδικαλιστικού και 
εργοδοτικού πλαισίου, με σκοπό την 
τόνωση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και της δημιουργικότητας 
στον τομέα της καινοτομίας, σε 
καταστάσεις, όπως είναι η τρέχουσα, 
μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης·

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. es

Τροπολογία 118
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ (40 %), με το 
68 % των χωρών να παραβιάζουν το 
δικαίωμα στην οργάνωση και το 50 % να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις17·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ των 28 
(40 %), με παραβίαση στο 68 % των 
χωρών του δικαιώματος στην απεργία και 
με παραβίαση στο 50 % των χωρών του 
δικαιώματος στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις17·

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. en

Τροπολογία 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ (40 %), με 
το 68 % των χωρών να παραβιάζουν το 
δικαίωμα στην οργάνωση και το 50 % να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις17·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % των 
ευρωπαϊκών χωρών δεν επιτρέπει στους 
εργαζόμενους να συμμετέχουν σε 
συνδικάτα, με το 68 % των χωρών να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στην απεργία 
και το 50 % να παραβιάζουν το δικαίωμα 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις17·

__________________ __________________
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17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. pl

Τροπολογία 120
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ (40 %), με το 
68 % των χωρών να παραβιάζουν το 
δικαίωμα στην οργάνωση και το 50 % να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις17·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών 
στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα 
καταστολής κατά συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων αυξήθηκε 
από 92 το 2018 σε 107 το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ (40 %), με το 
68 % των χωρών να παραβιάζουν το 
δικαίωμα στην οργάνωση και το 50 % να 
παραβιάζουν το δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις17 και ότι το άνοιγμα 
των συνόρων μέσω των ελεύθερων 
συναλλαγών προκαλεί σοβαρές συνέπειες 
σε σχέση με την επισφάλεια των 
εργαζομένων μας, καθώς αυτοί 
καλούνται να ανταγωνιστούν ένα ξένο 
εργατικό δυναμικό που δεν υπόκειται στις 
ίδιες εργασιακές ρυθμίσεις·

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. fr

Τροπολογία 121
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
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Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι στις αγροτικές περιοχές 
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 
στην άσκηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων τους και δεν έχουν 
πρόσβαση σε εκπροσώπηση και 
διαπραγμάτευση των τοπικών και 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων από 
συνδικαλιστικές οργανώσεις· 

Or. en

Τροπολογία 122
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μισθολογικές εξελίξεις στη ζώνη του 
ευρώ ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από 
την παραγωγικότητα μεταξύ 2000-20161a· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των 
μισθών δεν συμβαδίζει με την εξέλιξη της 
προστιθέμενης αξίας, γεγονός που έχει 
εντείνει τις υφιστάμενες ανισότητες·
__________________
1a ΟΟΣΑ (2019), Negotiating Our Way 
Up: Collective Bargaining in a Changing 
World of Work· 2019, Έκδοση του 
ΟΟΣΑ, Παρίσι, Διάγραμμα 3.10, σ. 125

Or. de
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Τροπολογία 123
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυροί 
κοινωνικοί εταίροι και οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις έχουν θετικό αντίκτυπο 
στα συνολικά επίπεδα μισθών στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του 
κατώτατου και μέσου μισθού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι ακούγονται και 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό στον χώρο 
εργασίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει σαφής θετικός συσχετισμός 
μεταξύ της συμμετοχής των εργαζομένων 
στον χώρο εργασίας και της απόδοσης 
και των εσόδων των εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 124
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις δεν 
ρυθμίζουν μόνο τα επίπεδα των μισθών, 
αλλά και τις συνθήκες εργασίας, όπως 
ωράριο, άδεια με αποδοχές, άδεια 
διακοπών και ευκαιρίες αναβάθμισης των 
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δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 125
Cindy Franssen, Romana Tomc, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Dennis Radtke, Λουκάς 
Φούρλας, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συρρίκνωση της απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης κρίσης 
προκάλεσε σημαντική αύξηση στον 
αριθμό των εργαζόμενων αναγκαστικής 
μερικής απασχόλησης, οι οποίοι 
πιθανότατα εργάζονται σε επαγγέλματα 
και τομείς βασικού ή χαμηλότερου 
επιπέδου και αντιμετωπίζουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην 
εργασία17α·
__________________
1α Eurofound (2017), «In-work poverty in 
Europe» (Φτώχεια στην εργασία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2017/in-work-poverty-in-the-
eu 

Or. en

Τροπολογία 126
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 

διαγράφεται
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ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 127
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 128
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 129
Margarita de la Pisa Carrión



PE655.978v01-00 80/111 AM\1212039EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να 
διασφαλίζονται στον δημόσιο αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 130
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
χρειάζονται περισσότερες αναλύσεις και 
έρευνες προκειμένου να εξεταστούν οι 
συνέπειες των ιδιωτικοποιήσεων και των 
εξωτερικών αναθέσεων στα ποσοστά 
απασχόλησης, την ευημερία, τους 
μισθούς και την παραγωγικότητα των 
εργαζόμενων·

Or. en

Τροπολογία 131
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις και οι εξωτερικές 
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ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

αναθέσεις μπορούν να συνεισφέρουν στην 
αυξημένη απόδοση και στο μειωμένο 
κόστος στην εργασία και το γεγονός αυτό 
θα μπορούσε ορισμένες φορές να 
οδηγήσει στην επισφαλή απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 132
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις και οι εξωτερικές 
αναθέσεις, αν και έχουν αποδειχθεί 
οικονομικά αποδοτικές, μερικές φορές 
μειώνουν την εργασιακή ασφάλεια και 
αυτό δύναται επίσης να οδηγήσει σε 
αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 133
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
ιδιωτικοποιήσεων και των εξωτερικών 
αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης 
την αύξηση της άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των 
εξωτερικών αναθέσεων, γεγονός που 
μαρτυρεί επίσης την αύξηση της άτυπης 
και επισφαλούς απασχόλησης·

Or. de
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Τροπολογία 134
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις και οι εξωτερικές 
αναθέσεις, αφενός μειώνουν την 
εργασιακή ασφάλεια, αφετέρου αυξάνουν 
το στρες και το εργασιακό άγχος, γεγονός 
που μαρτυρεί επίσης την αύξηση της 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης· 

Or. en

Τροπολογία 135
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια 
διοίκηση βασίζεται πολύ συχνά σε 
εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου για την αντικατάσταση των 
δημοσίων υπαλλήλων, αν και συνήθως 
αυτοί έχουν περισσότερο επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας και είναι εξίσου 
εκτεθειμένοι σε κακομεταχείριση και 
παρενόχληση από τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 136
Eugen Tomac

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

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τυπικές 
συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης αντιπροσωπεύουν μόνο το 
59 % της συνολικής απασχόλησης στην 
ΕΕ, με την άτυπη και επισφαλή 
απασχόληση να αυξάνεται συνεχώς17α·
__________________
17α 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%2
82016%29587285_EN.pdf

Or. ro

Τροπολογία 137
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία 
του χρόνου εργασίας πρέπει να 
προστατεύει τους εργαζομένους από τις 
απολύσεις κατά τη διάρκεια της ύφεσης 
και να επιτρέπει την πρόσληψη 
περισσότερων εργαζομένων·

Or. pl

Τροπολογία 138
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των 



PE655.978v01-00 84/111 AM\1212039EL.docx

EL

εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε 20.5 εκατομμύρια άτομα18·

εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας πρέπει 
να επικαιροποιηθεί με σημερινή 
ημερομηνία, λόγω της σοβαρής 
οικονομικής κατάστασης εξαιτίας της 
νόσου COVID 19·

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. es

Τροπολογία 139
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας GREENS/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των 
εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε 20.5 εκατομμύρια άτομα18·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των 
εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε 20,5 εκατομμύρια άτομα18· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης και συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε 
αυτόν τον κίνδυνο, δηλαδή το 2018 το 
16,2 % των εργαζόμενων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου αντιμετώπιζε τον 
κίνδυνο της φτώχειας σε σύγκριση με το 
6,1 % των εργαζομένων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου·

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378
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Τροπολογία 140
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των 
εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε 20.5 εκατομμύρια άτομα18·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των 
εργαζομένων που ζουν σε νοικοκυριά που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε 20,5 εκατομμύρια άτομα18· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί 
μειώνονται μετά την κρίση του ευρώ·

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Τροπολογία 141
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου 
μισθού που ισχύουν στα κράτη μέλη 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον 
αφορά το ύψος, την εμβέλεια και την 
κάλυψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατώτατος μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
της άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης 
πρέπει να ληφθεί υπόψη, ενισχύοντας 
πολιτικές κοινωνικής σταθερότητας, 
προς στήριξη των εργοδοτών και των 
επιχειρηματιών·
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κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα 
εγγύηση κατά της φτώχειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς 
και ορισμένες ομάδες εργαζομένων και 
μορφές εργασίας ενίοτε δεν 
περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

Or. es

Τροπολογία 142
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το 
ύψος, την εμβέλεια και την κάλυψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος 
μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα 
εγγύηση κατά της φτώχειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένες 
ομάδες εργαζομένων και μορφές εργασίας 
ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά την 
εμβέλεια και την κάλυψη, καθώς και όσον 
αφορά τα απόλυτα και σχετικά επίπεδά 
τους σε σχέση με το μέσο εθνικό μισθό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι 
που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό είναι 
πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
όσον αφορά τη διαβίωσή τους σε σχέση 
με άλλους εργαζόμενους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι επτά στους δέκα εργαζόμενους 
με κατώτατο μισθό στην ΕΕ αναφέρουν 
τουλάχιστον κάποιες δυσκολίες (έναντι 
πέντε στους δέκα υπόλοιπους 
εργαζόμενους) με μεγάλες διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς 
και ορισμένες ομάδες εργαζομένων και 
επιλεγμένες μορφές εργασίας ενίοτε δεν 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας ή από κατώτατους μισθούς, 
όπου υπάρχουν·

Or. en
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Τροπολογία 143
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Λουκάς Φούρλας

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το 
ύψος, την εμβέλεια και την κάλυψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος 
μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα 
εγγύηση κατά της φτώχειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένες 
ομάδες εργαζομένων και μορφές εργασίας 
ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά την 
εμβέλεια και την κάλυψη και οι 
κατώτατοι μισθοί διαφέρουν σημαντικά 
όσον αφορά τα απόλυτα και σχετικά 
επίπεδά τους έναντι των μέσων εθνικών 
μισθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον 
κατώτατο μισθό είναι πιο πιθανό να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη 
διαβίωσή τους σε σχέση με άλλους 
εργαζόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
επτά στους δέκα εργαζόμενους που 
λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ 
αναφέρουν τουλάχιστον κάποιες 
δυσκολίες (έναντι πέντε στους δέκα 
υπόλοιπους εργαζόμενους) με μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ19a· λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω ότι 
ορισμένοι τομείς και ορισμένες ομάδες 
εργαζομένων και επιλεγμένες μορφές 
εργασίας ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε 
ρυθμίσεις κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτές·

__________________
19α Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review (Κατώτατοι μισθοί 
το 2020:Ετήσια έκθεση.) 
https://www.eurofound.europa.eu/el/publi
cations/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review

Or. en
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Τροπολογία 144
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το 
ύψος, την εμβέλεια και την κάλυψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος 
μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα 
εγγύηση κατά της φτώχειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένες 
ομάδες εργαζομένων και μορφές εργασίας 
ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το 
ύψος, την εμβέλεια και την κάλυψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος 
μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί εγγύηση κατά της 
φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένοι τομείς και ορισμένες ομάδες 
εργαζομένων και μορφές εργασίας ενίοτε 
δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

Or. pl

Τροπολογία 145
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το 
ύψος, την εμβέλεια και την κάλυψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος 
μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού 
που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το 
ύψος, την εμβέλεια και την κάλυψη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος 
μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
(60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε 
τρία μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα 
κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα 
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εγγύηση κατά της φτώχειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένες 
ομάδες εργαζομένων και μορφές εργασίας 
ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

εγγύηση κατά του κινδύνου της φτώχειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς 
και ορισμένες ομάδες εργαζομένων και 
μορφές εργασίας ενίοτε δεν 
περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε 
καλύπτονται από αυτά·

Or. en

Τροπολογία 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επισφαλής εργασία είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένη ανάμεσα στους νέους και 
τους ηλικιωμένους·

Or. pl

Τροπολογία 147
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
στην εργασία μπορεί επίσης να επηρεάσει 
νέους επαγγελματίες με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο, ιδίως σε κράτη μέλη·με υψηλό 
επίπεδο ανεργίας των νέων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μελέτες1α δείχνουν ότι το 
ποσοστό των νέων με πτυχίο 
πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν 
φτώχεια στην εργασία είναι μεν 
χαμηλότερο από το ποσοστό των νέων με 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ωστόσο το 
ποσοστό αυτό παραμένει σημαντικό· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω νεαροί 
ενήλικες συχνά πλήττονται από χαμηλούς 
μισθούς, μη δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
ψευδή αυτοαπασχόληση, άτυπες 
συμβάσεις εργασίας ή ακόμη και από 
αδήλωτη εργασία·
__________________
1α Eurofound, «In-work poverty in EU» 
(Φτώχεια στην εργασία στην ΕΕ), 2017

Or. en

Τροπολογία 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βραχυπρόθεσμη απασχόληση δεν ευνοεί 
τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των 
εργαζομένων, την κατάρτιση και την 
προσαρμογή στις ανάγκες της 
μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 149
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, η άτυπη 
απασχόληση σημείωσε πολύ μεγαλύτερη 
αύξηση από τη συνολική απασχόληση: 
περισσότερο αυξήθηκε η μερική 
απασχόληση, ακολουθούμενη από την 
εργασία ορισμένου χρόνου19· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
της άτυπης απασχόλησης μπορεί να μην 
αντιτίθεται απαραίτητα στα συμφέροντα 
μιας μεταβαλλόμενης κοινωνίας που έχει 
ανάγκη από προσαρμόσιμες μορφές 
εργασίας·
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λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 1/3 
των εργαζομένων μερικής απασχόλησης 
εργάζονται ακούσια με αυτό το 
καθεστώς, ενώ ένας στους δύο εργάζεται 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου επειδή δεν 
υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση20·

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. xm

Τροπολογία 150
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, η άτυπη απασχόληση 
σημείωσε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τη 
συνολική απασχόληση: περισσότερο 
αυξήθηκε η μερική απασχόληση, 
ακολουθούμενη από την εργασία 
ορισμένου χρόνου19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης εργάζονται ακούσια 
με αυτό το καθεστώς, ενώ ένας στους δύο 
εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 
λύση20·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, η άτυπη απασχόληση 
σημείωσε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τη 
συνολική απασχόληση: περισσότερο 
αυξήθηκε η μερική απασχόληση, 
ακολουθούμενη από την εργασία 
ορισμένου χρόνου19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης εργάζονται ακούσια 
με αυτό το καθεστώς, ενώ ένας στους δύο 
εργάζεται με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου20·

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 20 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Τροπολογία 151
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, η άτυπη απασχόληση 
σημείωσε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τη 
συνολική απασχόληση: περισσότερο 
αυξήθηκε η μερική απασχόληση, 
ακολουθούμενη από την εργασία 
ορισμένου χρόνου19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης εργάζονται ακούσια 
με αυτό το καθεστώς, ενώ ένας στους δύο 
εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 
λύση20·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
διάστημα δέκα ετών, η άτυπη απασχόληση 
σημείωσε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τη 
συνολική απασχόληση: περισσότερο 
αυξήθηκε η μερική απασχόληση, 
ακολουθούμενη από την εργασία 
ορισμένου χρόνου19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης εργάζονται ακούσια 
με αυτό το καθεστώς, ενώ ένας στους δύο 
εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 
λύση20· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
διαπιστωθεί η σύνδεση μεταξύ της 
αύξησης των μη τυπικών μορφών 
απασχόλησης και του αυξημένου 
ποσοστού των Ευρωπαίων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας στην 
εργασία1η·

__________________ __________________
1η Eurofound (2017), «In-work poverty in 
Europe» (Φτώχεια στην εργασία στην 
Ευρώπη), Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 20 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Τροπολογία 152
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διασυνοριακοί και εποχιακοί εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας 
στην εργασία και κοινωνικού 
αποκλεισμού και συχνά εργάζονται με 
βραχυπρόθεσμες συμβάσεις απασχόλησης 
με ελάχιστη ή καθόλου εργασιακή 
ασφάλεια ή κοινωνική προστασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακοί 
και εποχιακοί εργαζόμενοι συνήθως 
προέρχονται από ευάλωτες περιοχές, 
μειονότητες και μειονεκτούσες 
κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αυξάνει 
τον κίνδυνο παραβίασης των 
δικαιωμάτων τους από τους υπευθύνους 
πρόσληψης, τα γραφεία εύρεσης εργασίας 
ή τους εργοδότες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πολλοί διασυνοριακοί και εποχιακοί 
εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στον 
κίνδυνο απαράδεκτων συνθηκών 
εργασίας και σε κινδύνους υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, που μπορεί να 
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες και 
ασθένειες που επηρεάζουν την μελλοντική 
ικανότητά τους να εργάζονται και να 
εξασφαλίζουν εισόδημα·

Or. en
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Τροπολογία 153
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 
20,7 % των γυναικών με αναπηρίες και 
28,6 % των ανδρών με αναπηρίες είναι 
εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης 7α· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με 
αναπηρία αντιμετωπίζουν τη 
συστηματική άρνηση του δικαιώματός 
τους να εργάζονται στην ανοιχτή αγορά 
εργασίας και απασχολούνται σε 
προστατευόμενα εργαστήρια, στα οποία 
συχνά δεν έχουν την ιδιότητα του 
εργαζόμενου, ούτε εργασιακά 
δικαιώματα, ούτε εγγυημένο κατώτατο 
μισθό 8α· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
γεγονός αυτό αποτελεί ουσιαστικά 
παραβίαση τόσο της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες όσο και του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
__________________
7a Δείκτης ισότητας των φύλων για το 
2019
8α 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Τροπολογία 154
Sara Skyttedal
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόσθετο εισόδημα, η μεγαλύτερη 
ευελιξία, η απόκτηση εμπειρίας, η 
προσέλκυση πελατών και η έλλειψη 
ευκαιριών στην παραδοσιακή αγορά 
εργασίας φαίνεται να αποτελούν τα 
βασικά κίνητρα για την εργασία σε 
πλατφόρμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εργασία σε πλατφόρμα είναι σε γενικές 
γραμμές θετική για την ένταξη στην 
αγορά εργασίας12α· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εργασία σε πλατφόρμα είναι 
ανομοιογενής και ως εκ τούτου μια λύση 
για όλες τις περιπτώσεις θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την ανάδυση σημαντικών 
μορφών εργασίας13α·
__________________
12α 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
13α 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 

Or. en

Τροπολογία 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μεγαλύτερες διακυμάνσεις στον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούνται σε 
επισφαλείς θέσεις εργασίας στην ΕΕ 
λαμβάνουν χώρα στο χώρο του χονδρικού 
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και λιανικού εμπορίου, στις μεταφορές, 
στα ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες 
τροφοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
αυτούς τους τομείς, ο αριθμός των 
επισφαλών θέσεων εργασίας το τρίτο 
τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά μέσο 
όρο κατά 30 %.σε σύγκριση με το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019. 1α·
__________________
1α 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

Or. pl

Τροπολογία 156
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποβιομηχάνιση ορισμένων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελεί 
στην εξαφάνιση εκατομμυρίων άμεσων 
και έμμεσων θέσεων εργασίας, και ότι δεν 
έχει εφαρμοστεί κανένα μέτρο 
αντιμετώπισης ανάλογο με το μέγεθος 
των προκλήσεων για να εμποδίσει το 
φαινόμενο των μετεγκαταστάσεων στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 157
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

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

ΙΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 
συστάθηκε τον Ιούλιο του 2019 με στόχο 
τη στήριξη των κρατών μελών και της 
Επιτροπής στην αποτελεσματική 
εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά με την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας αναμένεται να αναπτύξει 
την πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα 
έως το 2024·

Or. en

Τροπολογία 158
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να υποβάλει πρόταση για Ευρωπαϊκό 
Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία 
συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει 
υποβληθεί μέχρι σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 159
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επισφαλής εργασία επηρεάζει ορισμένες 
ομάδες πολύ περισσότερο από άλλες, με 
ορισμένους πληθυσμούς, όπως οι Ρομά, 
να υπερεκπροσωπούνται σε άτυπες, 
ασταθείς και χαμηλά αμειβόμενες 
εργασίες·

Or. en

Τροπολογία 160
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μορφωτικό επίπεδο έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στον κίνδυνο φτώχειας στην 
εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κίνδυνος φτώχειας στην εργασία είναι 
σημαντικά υψηλότερος για τους 
εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη υπάρχει ακόμα κίνδυνος 
φτώχειας στην εργασία και για τους 
εργαζόμενους με υψηλότερη ειδίκευση·
__________________
1θ Eurofound (2017), «In-work poverty in 
Europe» (Φτώχεια στην εργασία στην 
Ευρώπη), Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Or. en
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Τροπολογία 161
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΕΕ 
ήταν 11,1 % το 2018, ενώ για το 2020 ο 
στόχος είναι το 15 %1ι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τεχνολογία και η καινοτομία 
παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για 
την ανάδειξη ευκαιριών· ωστόσο πάνω 
από το 40 % των ενηλίκων στην ΕΕ δεν 
διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες·
__________________
1ι 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=sdg_04_60&plugin=1

Or. en

Τροπολογία 162
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνα 
του Eurofound διαπίστωσε ότι στο 
πλαίσιο της νόσου COVID-19, 16 % των 
εργαζομένων στην ΕΕ θεωρούν ότι είναι 
πιθανόν να χάσουν την εργασία τους στο 
άμεσο μέλλον1ια

__________________
1ια Eurofound (2020), Living, working and 



PE655.978v01-00 100/111 AM\1212039EL.docx

EL

COVID-19 dataset, (Σύνολο δεδομένων 
για τη διαβίωση, την εργασία και τη νόσο 
COVID-19), Δουβλίνο, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Τροπολογία 163
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

P g. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με έρευνα του Eurofound, κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το 
50 % του πληθυσμού των εργαζομένων 
εντός της ΕΕ υπέστη μείωση του χρόνου 
εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου 
(34 %) των εργαζόμενων δήλωσε ότι ο 
χρόνος εργασίας τους μειώθηκε «αρκετά» 
και 16 % δήλωσε ότι μειώθηκε «λίγο»1ιβ·
__________________
1ιβ Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset, (Σύνολο δεδομένων 
για τη διαβίωση, την εργασία και τη νόσο 
COVID-19), Δουβλίνο, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Τροπολογία 164
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κρίση διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 165
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 
και ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου 
ωραρίου εργασίας και οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για 
παράδειγμα; οι μικρές βιοτεχνίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης 
της νόσου COVID-19, η μεσαία τάξη 
συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών εντείνονται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 40 % των 
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και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 
και ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου 
ωραρίου εργασίας και οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για 
παράδειγμα; οι μικρές βιοτεχνίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης 
της νόσου COVID-19, η μεσαία τάξη 
συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών εντείνονται·

εργαζομένων δηλώνουν ότι η οικονομική 
τους κατάσταση είναι τώρα χειρότερη 
από αυτήν που ήταν πριν την πανδημία 
της νόσου COVID-19, όταν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βρισκόταν σε ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων 
ερωτηθέντων που εξέφρασαν ανησυχία 
είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των 
εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχία σχετικά 
με το άμεσο μέλλον, με 53 % των 
αυτοαπασχολούμενων ερωτηθέντων και 
37 % των ερωτηθέντων εργαζομένων με 
σύμβαση εργασίας να δηλώνουν ότι 
πιστεύουν ότι η οικονομική τους 
κατάσταση θα είναι χειρότερη σε τρεις 
μήνες1ιγ·

__________________
1ιγ Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset, (Σύνολο δεδομένων 
για τη διαβίωση, την εργασία και τη νόσο 
COVID-19), Δουβλίνο, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Τροπολογία 167
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 
και ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου 
ωραρίου εργασίας και οι οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 
2008, επαναλαμβάνονται τα σενάρια των 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων και ότι η 
κοινωνική πραγματικότητα και η αγορά 
βρίσκονται διαρκώς στην ανάγκη να 
προσαρμόζονται στην εν λόγω 
αβεβαιότητα·
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παράδειγμα; οι μικρές βιοτεχνίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης 
της νόσου COVID-19, η μεσαία τάξη 
συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών εντείνονται·

Or. es

Τροπολογία 168
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η 
μεσαία τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται 
και οι ανισορροπίες εντός και μεταξύ των 
κρατών μελών εντείνονται·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες·

Or. en

Τροπολογία 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 
και ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνεται, η κοινωνική 
διαστρωμάτωση επιταχύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

Or. pl

Τροπολογία 170
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές 
βιοτεχνίες, οι μικρέμποροι και οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, λόγω της κρίσης της νόσου 
COVID-19, η μεσαία τάξη 
συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
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ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

Or. fr

Τροπολογία 171
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πληθωρισμός αυξάνεται με την ίδια 
ταχύτητα με αυτή των μισθών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης 
της νόσου COVID-19, η μεσαία τάξη 
συρρικνώνεται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

Or. en

Τροπολογία 172
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνεται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται, ειδικά σε ορεινές, 
αγροτικές, νησιωτικές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 173
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση 
αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και 
ότι στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου 
COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις που έχουν η απώλεια θέσεων 
εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές 
βιοτεχνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 
της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία 
τάξη συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
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ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται·

ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών εντείνονται· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες ομάδες, όπως οι 
Ρομά, έχουν πληγεί δυσανάλογα από την 
πανδημία και τα μέτρα περιορισμού 9α·
__________________
9a http://ergonetwork.org/2020/04/eu-
recovery-plan-the-case-of-roma/

Or. en

Τροπολογία 174
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Λουκάς Φούρλας, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία της νόσου COVID-19 θα έχει 
σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες, οι οποίες θα έχουν άμεσο 
αντίκτυπο όσον αφορά την αύξηση της 
φτώχειας, ιδίως μεταξύ των πιο 
ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, καθώς 
οι επιπτώσεις θα πλήξουν περισσότερο 
τους εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, όπως οι εργαζόμενοι με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι εποχιακοί 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες, κ.λπ., καθώς και διάφορους 
οικονομικούς κλάδους, οι οποίοι θα 
επηρεαστούν μέσω της απώλειας θέσεων 
εργασίας, της μείωσης μισθού και/ή 
χρόνου εργασίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας και μετά από αυτήν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 % των 
εργαζόμενων στην ΕΕ θεωρούν ότι είναι 
πιθανό να χάσουν την εργασία τους στο 
άμεσο μέλλον και 40 % των εργαζόμενων 
λένε ότι η οικονομική τους κατάσταση 
είναι τώρα χειρότερη από αυτή που ήταν 
πριν την πανδημία20α·
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__________________
20α Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset, (Σύνολο 
δεδομένων για τη διαβίωση, την εργασία 
και τη νόσο COVID-19), Δουβλίνο, 
http://eurofound.link/covid19data 

Or. en

Τροπολογία 175
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 75 % των 
ερωτηθέντων σε έρευνα του Eurofound 
λένε ότι η οικονομική τους κατάσταση 
είναι τώρα χειρότερη από αυτή που ήταν 
πριν από την πανδημία της νόσου 
COVID-19, ενώ 68 % αναφέρει δυσκολίες 
να αντεπεξέλθει στις ανάγκες διαβίωσής 
του και 68 % δεν έχει τη δυνατότητα να 
διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του για 
περισσότερους από τρεις μήνες χωρίς 
εισόδημα1ιδ·
__________________
1ιδ Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset, (Σύνολο δεδομένων 
για τη διαβίωση, την εργασία και τη νόσο 
COVID-19), Δουβλίνο, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Τροπολογία 176
Eugen Tomac
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 είχε καταστροφικές 
συνέπειες στην παγκόσμια αγορά 
εργασίας και, σύμφωνα με τη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας, οδήγησε σε μείωση 
του αριθμού των ωρών εργασίας κατά 
14%, που ισοδυναμεί με 480 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 
παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας 
COVID-19 μειώθηκε ο αριθμός ωρών 
εργασίας το οποίο ισοδυναμεί με 44 
εκατομμύρια πλήρους απασχόλησης20α·
__________________
20α ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. Πέμπτη έκδοση, 2020.
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Τροπολογία 177
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση 
της τρέχουσας ύφεσης και της 
προβλεπόμενης οικονομικής κρίσης 
πιθανώς θα απαιτήσουν επείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, 
αποκαλύπτοντας για άλλη μια φορά τις 
διαστάσεις απόψεων και την επιμονή των 
εθνικών συμφερόντων στις 
διαπραγματεύσεις·

Or. fr
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Τροπολογία 178
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η 
πανδημία της νόσου COVID-19 θα έχει 
σοβαρές και διαρκείς συνέπειες στην 
αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, 
αναγκάζοντάς τους να απασχοληθούν σε 
επισφαλείς και άτυπες θέσεις εργασίας, 
με αποτέλεσμα να ενισχυθούν σημαντικά 
οι ανισότητες·

Or. fr

Τροπολογία 179
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
λόγω της νόσου COVID-19 έχει αναδείξει 
την ανάγκη για κοινωνική προστασία που 
είναι περισσότερο προσιτή και καλύπτει 
όλα τα είδη εργαζομένων, ιδίως τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 180
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
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Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλά 
και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας 
συνεχίζουν να αυξάνονται αριθμητικά, 
ωστόσο ο αριθμός των μεσαία 
αμειβομένων θέσεων εργασίας 
συρρικνώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας 
δεν συνεπάγονται χαμηλό επίπεδο 
προσόντων, ιδίως για τους εργαζόμενους 
σε πλατφόρμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για 
εργαζόμενους με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης ακόμα και σε χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας·

Or. en


