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Τροπολογία 181
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι πρέπει να προάγουν τη 
συνοχή μεταξύ των κρατών μελών με 
σκοπό την αναγνώριση της ίσης 
αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου και πολίτη 
της Ένωσης μέσω κατάλληλων και 
συγκεκριμένων μέτρων·

Or. es

Τροπολογία 182
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι η πρόληψη της φτώχειας 
των εργαζομένων πρέπει να εντάσσεται 
στον συνολικό στόχο για μείωση της 
φτώχειας στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί η φτώχεια των 
εργαζομένων μέσω ανοδικής κοινωνικής 
και οικονομικής σύγκλισης και μέσω 
κατάλληλων και ειδικών μέτρων, όπως για 
παράδειγμα η προώθηση των ίσων 
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διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

ευκαιριών στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση από μικρή ηλικία, η 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
φροντίδας των παιδιών, η προώθηση της 
ισότητας των φύλων, η αντιμετώπιση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, η 
διασφάλιση ισχυρών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας και η υποστήριξη 
του κοινωνικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 183
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η κάλυψη του 
μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, μεταξύ 
άλλων μέσω της παροχής κατάλληλου 
οικονομικού επιδόματος για τη φροντίδα 
των παιδιών κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας και της γονικής άδειας 
καθώς και μέσω δίκαιης και κατάλληλης 
μετάφρασης της αξίας της συνεισφοράς 
της ανατροφής παιδιών σε αυτές τις 
περιόδους στα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα, παρέχοντας κατάλληλα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
εξασφαλίζοντας ποιοτικά συστήματα 
φροντίδας για παιδιά και εξαρτώμενους 
συγγενείς ή παρέχοντας ένα σύστημα 
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δίκαιων μισθών·

Or. en

Τροπολογία 184
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν, μέσω ανοδικής 
σύγκλισης, αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες εντός και μεταξύ 
των κρατών μελών μέσω κατάλληλων 
μέτρων, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση 
των συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 185
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 

1. τονίζει ότι τα κράτη μέλη είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνα για την εφαρμογή 
πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση των 
επιπέδων διαβίωσης και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων εντός των 
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αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

εθνών τους· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να απέχει από περαιτέρω 
παρεμβάσεις στις κοινωνικές υποθέσεις 
των κρατών μελών και θα πρέπει 
αντ’ αυτού να επικεντρώσει τις 
προτεραιότητές της στη βελτίωση της 
προβληματικής ενιαίας αγοράς χωρίς να 
επιδιώκει διαρκώς την περαιτέρω 
εναρμόνιση·

Or. en

Τροπολογία 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες· 
τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν με τη θέσπιση μέτρων, όπως 
το εθνικό ελάχιστο εισόδημα, ο 
κατώτατος μισθός και η ελάχιστη 
σύνταξη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες 
και τους νόμους κάθε κράτους μέλους·

Or. pl



AM\1212061EL.docx 7/153 PE655.980v01-00

EL

Τροπολογία 187
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η θέσπιση 
συστημάτων ελάχιστης προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 188
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των εθνικών 
συστημάτων·
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συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 189
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τα συστήματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και να υιοθετήσουν 
μια συντονισμένη προσέγγιση μέσω 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
σχετικά με τρόπους εξασφάλισης 
συστημάτων ελάχιστης προστασίας για 
όλες τις ηλικιακές ομάδες με βάση ένα 
ελάχιστο εισόδημα και μια ελάχιστη 
σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 190
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1



AM\1212061EL.docx 9/153 PE655.980v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η ενθάρρυνση της 
κοινωνικής οικονομίας, η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 191
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
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με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη 
του πρώτου πυλώνα·

Or. en

Τροπολογία 192
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, ιδίως μέσω κοινωνικής 
ανοδικής σύγκλισης, τον στόχο για 
συγκρίσιμες συνθήκες διαβίωσης και να 
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες 
ανισότητες και την έλλειψη συνοχής εντός 
και μεταξύ των κρατών μελών μέσω 
κατάλληλων μέτρων, όπως για παράδειγμα 
η ενίσχυση των συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

Or. de

Τροπολογία 193
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να 
επιτύχουν, μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον 
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στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν 
ελάχιστο μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη·

στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες 
διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις 
αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη 
συνοχής εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως 
για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας 
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης 
προστασίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες 
με βάση ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα, 
ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης και μια 
ελάχιστη σύνταξη·

Or. en

Τροπολογία 194
Cindy Franssen, Romana Tomc, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα βασικά αίτια της 
φτώχειας των εργαζομένων, όπως μεταξύ 
άλλων η εκπαίδευση και κατάρτιση· καλεί 
την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν σε ποιοτική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, να προβούν 
σε ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να 
επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διά 
βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 195
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και ο αυξανόμενος 
αριθμός επαγγελμάτων υψηλής 
ειδίκευσης απαιτούν στοχευμένες 
επενδύσεις στη διά βίου μάθηση ώστε να 
μπορέσουν οι άνθρωποι να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές ή να 
μεταβούν σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, κάτι που θα μειώσει τη 
φτώχεια των εργαζομένων στην ΕΕ σε 
βάθος χρόνου· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν συνεκτική και 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ανάπτυξη 
των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων 
που θα διασφαλίσουν τον ταχύ και 
επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 196
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο 
που θα αποσκοπεί στη ρύθμιση των όρων 
τηλεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ είναι 
αναγκαίο προκειμένου να διασφαλισθούν 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
απασχόλησης στην ψηφιακή οικονομία, 
συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 
ανισοτήτων και στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της φτώχειας των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 197
Anne Sander
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 198
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 199
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η εργασία 
τιμά τον άνθρωπο και του δίνει τη 
δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης και 
προσωπικής εξέλιξης και ότι στην 
τρέχουσα κατάσταση κρίσης 
προτάσσεται η προώθηση ενός 
εργασιακού πλαισίου στο οποίο η 
δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας 
πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα·

Or. es

Τροπολογία 200
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η 
αποκλειστική εστίαση στην απασχόληση 
και στους μισθούς δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
φτώχειας των εργαζομένων· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να προαχθεί μια ολιστική 
προσέγγιση που θα συνδυάζει τόσο άμεσα 
όσο και έμμεσα μέτρα που θα στοχεύουν 
στα εισοδήματα των νοικοκυριών αλλά 
και στα ατομικά εισοδήματα·
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Or. en

Τροπολογία 201
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» πρέπει να 
παραμείνει στο επίκεντρο των πολιτικών 
που εφαρμόζονται ώστε να μπορούν όλοι 
να ζουν αξιοπρεπώς, μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά τους τομείς που 
εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι 
χαμηλόμισθοι, αλλά και όσον αφορά τις 
άτυπες και επισφαλείς θέσεις εργασίας. 
Εξαιτίας της διάλυσης των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και των νόμων της 
αγοράς εργασίας που ορίζονται από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό και το ελεύθερο 
εμπόριο, η φτώχεια μπορεί να εξαλειφθεί 
μόνο μέσω αποτελεσματικών συστημάτων 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και 
καθορισμού κατώτατου μισθού, αλλά 
κυρίως από πολιτικές προστασίας των 
αγορών με σκοπό την αποφυγή του 
κοινωνικού ντάμπινγκ που συμβάλλει 
σημαντικά στην αποδυνάμωση πολλών 
ευρωπαϊκών οικονομικών κλάδων·

Or. fr

Τροπολογία 202
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. pl

Τροπολογία 203
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας, και ότι η 
εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να 
αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα με 
εντατικές προσπάθειες για την εξεύρεση 
κατάλληλων λύσεων για αυτό το σύνθετο 
φαινόμενο·

Or. en

Τροπολογία 204
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Radan Kanev, Λουκάς Φούρλας, Maria 
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Walsh, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι χρειάζονται 
αποτελεσματικά συστήματα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και καθορισμού 
κατώτατου μισθού για την εξάλειψη της 
φτώχειας από την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 205
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» ισχύει σε 
μικρότερο βαθμό σήμερα, δεδομένων των 
τομέων χαμηλών απολαβών, των άτυπων 
και επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

Or. en
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Τροπολογία 206
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
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, και όπου υπάρχουν 
αυτά, μέσω αποτελεσματικού 
θεσμοθετημένου καθορισμού κατώτατου 
μισθού·

Or. en

Τροπολογία 207
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
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συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
ή καθορισμού κατώτατου μισθού, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 208
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει 
πλέον σήμερα, δεδομένων των τομέων 
χαμηλών απολαβών, των άτυπων και 
επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή 
σύμφωνα με την οποία «η εργασία 
αποτελεί το καλύτερο μέσο για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» συχνά δεν 
ισχύει πλέον σήμερα, δεδομένων των 
τομέων χαμηλών απολαβών, των άτυπων 
και επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης 
και καθορισμού κατώτατου μισθού·

Or. de

Τροπολογία 209
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι για την 
καταπολέμηση της επισφάλειας και της 
φτώχειας, η δημιουργία δραστηριότητας 
είναι απαραίτητη· είναι πεπεισμένο ότι 
πρέπει να τονωθεί το επιχειρηματικό 
πνεύμα, μεταξύ άλλων και στις γυναίκες 
και τους νέους· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
παρέχεται στήριξη στις μικρομεσαίες 



PE655.980v01-00 20/153 AM\1212061EL.docx

EL

επιχειρήσεις που δημιουργούν 
απασχόληση και πλούτο και αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού 
οικονομικού ιστού· υπενθυμίζει ότι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρούν τη 
ζωτικότητα των εδαφών και συμβάλλουν 
στην καινοτομία και στη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής, ποικιλόμορφης και 
βιώσιμης αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει 
ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να 
είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις, και 
ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 210
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
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, είναι απαραίτητη για τη 
μείωση των ανισοτήτων, τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της δυνατότητας 
προσαρμογής των εργαζομένων και για 
τη διευκόλυνση της επιτυχούς μετάβασής 
τους στην απασχόληση· καλεί τα κράτη 
μέλη να εγγυηθούν ίση πρόσβαση σε 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και 
κατάρτιση και να ενισχύσουν τις 
προσπάθειές τους για μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

Or. en

Τροπολογία 211
Eugen Tomac
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι όσοι 
βρίσκονται σε επισφαλείς ή άτυπες θέσεις 
απασχόλησης θα προστατεύονται και θα 
καλύπτονται από νομοθεσία που 
προβλέπει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
και επαρκούς κοινωνικής προστασίας· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
περιορίσουν την επισφαλή και άτυπη 
απασχόληση στους τομείς όπου αυτό 
είναι δυνατόν και ωφέλιμο·

Or. ro

Τροπολογία 212
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα 
προσβάσιμων και υψηλής ποιότητας 
δημόσιων υπηρεσιών είναι απαραίτητη 
για τη μείωση των ανισοτήτων και των 
επιπέδων φτώχειας· θεωρεί απαραίτητο 
να καθοριστούν φιλόδοξα κατώτατα 
επίπεδα που θα εγγυώνται απόλυτη 
αξιοπρέπεια μέσω της πλήρους 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, σε 
εκπαίδευση, στέγαση, ενεργειακό 
εφοδιασμό και κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 213
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια οδηγία πλαίσιο της ΕΕ 
σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα καθώς 
και σχετικά με τα εθνικά συστήματα 
βασικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 214
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα πλαίσιο της ΕΕ όσον 
αφορά τη θέσπιση συστημάτων 
ελάχιστης προστασίας, τα οποία θα είναι 
ανθεκτικά στη φτώχεια·

Or. de

Τροπολογία 215
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις πολιτικές που 
ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και 
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δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και της 
σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και να 
σεβαστούν και να επιβάλουν το δικαίωμα 
σε δίκαιους κατώτατους μισθούς·

στηρίζουν τους επιχειρηματίες ώστε να 
δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις 
απασχόλησης, όπως αξίζει σε κάθε 
εργαζόμενο που ασκεί μισθωτή ή μη 
μισθωτή δραστηριότητα·

Or. es

Τροπολογία 216
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη, του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
ΣΒΑ, να προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς· καλεί τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με 
αναπηρίες θα μπορούν να ασκούν την 
εργασία και τα συνδικαλιστικά τους 
δικαιώματα επί ίσοις όροις με τους 
υπόλοιπους·

Or. en

Τροπολογία 217
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς·

Or. en

Τροπολογία 218
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
μισθούς·

Or. pl

Τροπολογία 219
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και να καταργήσουν 
εθνικές νομοθεσίες που εμποδίζουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς και 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και της 
σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και να 
σεβαστούν και να επιβάλουν το δικαίωμα 
σε δίκαιη αμοιβή, μεταξύ άλλων μέσω 
αποτελεσματικών θεσμοθετημένων 
κατώτατων μισθών· όπου αυτοί ισχύουν·

Or. en

Τροπολογία 220
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και βάσει των 
δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει έναντι 
του σχεδίου δράσης του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
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και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

Or. en

Τροπολογία 221
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων σε εταιρικό 
επίπεδο, και να σεβαστούν και να 
επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 222
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
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Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς·

Κοινωνικού Χάρτη και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να 
προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν 
και να επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους 
κατώτατους μισθούς, όπου αυτοί ισχύουν·

Or. en

Τροπολογία 223
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
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι ένα από τα βασικά 
βήματα για τη μείωση των ανισοτήτων 
είναι η εξάλειψη του επίμονου 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την 
εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων μέσω ενίσχυσης της 
αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας·

Or. en

Τροπολογία 224
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ίση συμμετοχή και 
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ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στην 
αγορά εργασίας και να εισαγάγουν 
πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
πρόσβασης των γυναικών στη 
χρηματοδότηση, τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 225
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι αλλαγές στην 
τεχνολογία και τη διάρθρωση της 
οικονομίας επιφέρουν συγκέντρωση 
περισσότερης οικονομικής 
δραστηριότητας και θέσεων εργασίας 
υψηλής ειδίκευσης σε μητροπολιτικές 
περιοχές, στοιχείο που αυξάνει τις 
κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις επενδύσεις στην ψηφιακή 
τεχνολογία στις αγροτικές περιοχές με 
σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων 
υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας 
και της αποδοτικότητάς τους και τη 
δημιουργία νέων τρόπων παροχής 
υπηρεσιών για τις απομακρυσμένες και 
όχι καλά εξυπηρετούμενες περιοχές, με 
σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων 
και τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μελών ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για την 
κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, το οποίο θα δίνει 
προτεραιότητα στα θεμελιώδη συλλογικά 
κοινωνικά δικαιώματα σε περίπτωση 
σύγκρουσής τους με θεμελιώδεις 
οικονομικές ελευθερίες·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 227
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μελών ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για την 
κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, το οποίο θα δίνει 
προτεραιότητα στα θεμελιώδη συλλογικά 
κοινωνικά δικαιώματα σε περίπτωση 
σύγκρουσής τους με θεμελιώδεις 
οικονομικές ελευθερίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μελών ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για την 
κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, το οποίο θα δίνει 
προτεραιότητα στα θεμελιώδη συλλογικά 
κοινωνικά δικαιώματα σε περίπτωση 
σύγκρουσής τους με θεμελιώδεις 
οικονομικές ελευθερίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μελών ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για την 
κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, το οποίο θα δίνει 
προτεραιότητα στα θεμελιώδη συλλογικά 
κοινωνικά δικαιώματα σε περίπτωση 
σύγκρουσής τους με θεμελιώδεις 
οικονομικές ελευθερίες·

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα 
κράτη μέλη ότι είναι αναγκαίο να 
διατυπωθούν συστάσεις για την κοινωνική 
πρόοδο στις ευρωπαϊκές συνθήκες, στο 
πλαίσιο της τήρησης της αρχής της 
επικουρικότητας η οποία ανταποκρίνεται 
με πιο ισότιμο τρόπο στις ανάγκες κάθε 
κράτους μέλους·

Or. es

Τροπολογία 230
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
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μελών ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για την 
κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα 
στα θεμελιώδη συλλογικά κοινωνικά 
δικαιώματα σε περίπτωση σύγκρουσής 
τους με θεμελιώδεις οικονομικές 
ελευθερίες·

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα 
κράτη μελών ότι είναι επειγόντως 
αναγκαίο να θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο για 
την κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα 
στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, 
τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας 
στις συλλογικές συμβάσεις ή στην εθνική 
νομοθεσία σε περίπτωση σύγκρουσής τους 
με θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες·

Or. en

Τροπολογία 231
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί μια γενική ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
φτώχειας με φιλόδοξους στόχους για τη 
μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη 
της ακραίας φτώχειας στην Ευρώπη ως 
το 2030, σε σχέση με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και 
λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 232
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
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι εργαζόμενοι που 
απασχολούνται σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης και εργαζόμενοι που 
απασχολούνται σε άτυπα καθεστώτα 
απασχόλησης αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
όπως ο αποκλεισμός από τα κοινωνικά 
επιδόματα λόγω της περιορισμένης 
επιλεξιμότητάς τους, βάσει του αριθμού 
των ωρών που εργάζονται ή του 
καθεστώτος απασχόλησής τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να στηρίξουν τους 
εργαζόμενους σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης και τους εργαζόμενους που 
απασχολούνται σε άτυπα καθεστώτα 
απασχόλησης με επαρκή κοινωνική 
στήριξη, όπως μειωμένες δαπάνες για τη 
φροντίδα των παιδιών και στήριξη της 
στέγασης ώστε να καταπολεμηθεί η 
φτώχεια των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 233
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα 
χρηματοδοτικά μέσα όπως οι εγγυήσεις 
για τη νεολαία και τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την ανεργία, να 
ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των 
νέων και να τους ενθαρρύνουν να 
απασχολούνται σε σταθερές και μη 
επισφαλείς θέσεις εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 234
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να 
καταπολεμήσουν τις διακρίσεις στον 
τομέα της απασχόλησης και της 
εργασίας10α, και να παράσχουν ίσες 
ευκαιρίες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες11α·
__________________
10α Σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2000, για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία
11α Σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 235
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επενδύσουν σε ενεργητικές 
πολιτικές για την εργασία για να 
καταστήσουν τους Ευρωπαίους 
εργαζόμενους και τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες πιο ανθεκτικές και να 
χαρίσουν πολύτιμες δεξιότητες στους 
εργαζόμενους·
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Or. en

Τροπολογία 236
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν πραγματικά μέτρα 
κατά της φοροαποφυγής και της 
φορολογικής απάτης, τα οποία θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέσο μείωσης 
των οικονομικών ανισοτήτων και 
βελτίωσης της είσπραξης εσόδων από τη 
φορολογία στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 237
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το πλαίσιό της για την 
ίδρυση και ανάπτυξη συνεταιρισμών και 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
που εκ φύσεως δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στις δίκαιες συνθήκες εργασίας 
και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 238
Anne Sander
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως 
πρόταση για τη θέσπιση νομικού μέσου 
που θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος 
στην Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο 
ελάχιστο μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να 
διασφαλιστεί, μέσω νομοθεσίας ή 
συλλογικών συμβάσεων, ότι κανείς δεν 
διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι 
μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από 
την εργασία τους και να συμμετέχουν 
στην κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο 
όριο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 
% του εθνικού ακαθάριστου μέσου 
μισθού· τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι 
πολύ χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

διαγράφεται

__________________
21  
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

Or. fr

Τροπολογία 239
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως 

διαγράφεται
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πρόταση για τη θέσπιση νομικού μέσου 
που θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος 
στην Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο 
ελάχιστο μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να 
διασφαλιστεί, μέσω νομοθεσίας ή 
συλλογικών συμβάσεων, ότι κανείς δεν 
διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι 
μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από 
την εργασία τους και να συμμετέχουν 
στην κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο 
όριο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 
60 % του εθνικού ακαθάριστου μέσου 
μισθού· τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι 
πολύ χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·
__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 240
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την 

5. απορρίπτει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη 
θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση 
αποτελεί σοβαρή παρείσφρυση στην 
κυριαρχία των κρατών μελών και ένα 
βήμα πιο κοντά στη δημιουργία 
ευρωπαϊκού υπερκράτους· επαναλαμβάνει 
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εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % 
του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· 
τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι πολύ 
χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

ότι οι ανταγωνιστικοί μισθοί μπορούν 
ήδη να επιτευχθούν σε επαρκές επίπεδο 
μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
συνδικαλιστικών ενώσεων·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 241
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την 
εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % 
του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· 
τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι πολύ 
χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 

5. επιδοκιμάζει την έναρξη των 
διαβουλεύσεων δευτέρου σταδίου μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων για τον δίκαιο 
ελάχιστο μισθό στην ΕΕ21 και αναμένει 
τα ευρήματα αυτών που θα αποτελέσουν 
τη βάση για την αναμενόμενη πρόταση 
της Επιτροπής·
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χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·
__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf
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commission_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 242
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

5. επιδοκιμάζει τις διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής με τους Ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί 
ότι κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο φτώχειας 
και ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν τα προς 
το ζην από την εργασία τους και να 
συμμετέχουν στην κοινωνία·

__________________ __________________
21 21 



AM\1212061EL.docx 39/153 PE655.980v01-00

EL

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 243
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την 
εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % 
του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· 
τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι πολύ 
χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

5. επισημαίνει τη διαβούλευση της 
Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους 
σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τον 
ελάχιστο μισθό· ζητεί να οριστούν 
κατάλληλα επίπεδα ελάχιστου μισθού, 
πολύ πάνω από το όριο της φτώχειας 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει 
σαφής διάκριση στην πρόταση μεταξύ 
του υφιστάμενου θεσμοθετημένου 
ελάχιστου μισθού και των μισθολογικών 
επιπέδων που καθορίζονται αποκλειστικά 
μέσω συλλογικών συμβάσεων· θεωρεί ότι 
ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι οι μισθοί θα υπόκεινται κατά κανόνα 
σε συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα 
πραγματοποιούνται από τους 
κοινωνικούς εταίρους· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία δεν πρέπει να 
περιορίζει την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων και τον καθορισμό των μισθών 
μέσω συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι το πλαίσιο 
δεν πρέπει να απαιτεί την εφαρμογή 
μέσων που προβλέπουν καθολική 
εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
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commission_el.pdf commission_el.pdf
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Τροπολογία 244
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την 
εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % 
του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· 
τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι πολύ 
χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

5. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 
εγκαίρως πρόταση για τη θέσπιση νομικού 
μέσου που θα διασφαλίζει ότι κάθε 
εργαζόμενος στην Ένωση λαμβάνει έναν 
δίκαιο μισθό21· ζητεί, επιπλέον η στήριξη 
προς τις οικογένειες της Ένωσης να 
μπορεί να εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf
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Τροπολογία 245
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την 
εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % του 
εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· 
τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι πολύ 
χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % του 
εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
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Τροπολογία 246
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
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για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία·

__________________ __________________
21 
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Τροπολογία 247
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικά δεσμευτικού μέσου 
που θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος 
στην Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο 
ελάχιστο μισθό· ζητεί από την Επιτροπή 
να υπερβεί τον ελάχιστο μισθό και να 
στοχεύσει σε αποδοχές διαβίωσης που 
επιτρέπουν σε οικογένειες και 
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κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

μεμονωμένα άτομα να καλύπτουν τα 
έξοδά τους με τον μισθό τους, να βγουν 
από τη φτώχεια και να συμμετάσχουν ως 
ίσοι στην κοινωνία· υπενθυμίζει ότι οι 
αποδοχές διαβίωσης, σε αντίθεση με τον 
ελάχιστο μισθό, έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να βγάλουν τα παιδιά από τη 
φτώχεια, ώστε να έχουν πραγματικές 
προοπτικές για μια καλύτερη και 
αξιοπρεπή ζωή· ζητεί, επιπλέον, να 
διασφαλιστεί, μέσω νομοθεσίας ή 
συλλογικών συμβάσεων, ότι κανείς δεν 
διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι 
μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από 
την εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % του 
εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού και 
ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
μηχανισμός ώστε κανένα κράτος μέλος 
να μην αποφεύγει την εφαρμογή των 
υφιστάμενων προτύπων και της 
υφιστάμενης νομοθεσίας· τονίζει ότι, εάν 
αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά 
με τα πρότυπα διαβίωσης που ισχύουν σε 
μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή· καλεί όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να δεσμευτούν για τον καθορισμό 
ελάχιστου μισθού σε εθνικό επίπεδο πάνω 
από το όριο της φτώχειας ούτως ώστε 
κάθε εργαζόμενος να λαμβάνει αποδοχές 
διαβίωσης· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν αρκετούς φορείς στον 
καθορισμό και την προσαρμογή συν τω 
χρόνω των αποδοχών διαβίωσης, μεταξύ 
άλλων, πέραν των κοινωνικών εταίρων, 
και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της στέγασης, καθώς η στέγαση 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
δαπάνες για όλους, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 
φτώχειας και φορέων για θέματα 
ισότητας που διαθέτουν εμπειρία από 
πρώτο χέρι στον τομέα των μισθολογικών 
διακρίσεων που συνδέονται με την 
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απασχόληση·
__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 248
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να 
εγγυάται ότι ο θεσμοθετημένος ελάχιστος 
μισθός, όπου υπάρχει, δεν θα ορίζεται 
ποτέ κάτω από το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού και το 50% 
του μέσου μισθού· θεωρεί ότι ένα τέτοιο 
πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 
μισθοί θα υπόκεινται κατά κανόνα σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα 
πραγματοποιούνται από τους 
κοινωνικούς εταίρους· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία δεν πρέπει να 
περιορίζει την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων και τον καθορισμό των μισθών 
μέσω συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· τονίζει ότι, εάν αυτό 
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το όριο είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά με 
τα πρότυπα διαβίωσης που ισχύουν σε μια 
δεδομένη χώρα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 249
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή· τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
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αξιοπρεπή ζωή· πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
θεσπίζουν κατώτατο μισθό που να 
υπερβαίνει αυτόν που προκύπτει από τον 
υπολογισμό του ευρωπαϊκού κατώτατου 
μισθού·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf
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Or. ro

Τροπολογία 250
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού ενός 
ασφαλισμένου για εργασία πλήρους 
απασχόλησης· τονίζει ότι, εάν αυτό το 
όριο είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά με τα 
πρότυπα διαβίωσης που ισχύουν σε μια 
δεδομένη χώρα, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, π.χ. με βάση το 
50 % του μέσου μισθού, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
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αξιοπρεπή ζωή·

__________________ __________________
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Τροπολογία 251
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, 
μέσω νομοθεσίας ή συλλογικών 
συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει 
κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι μπορούν να 
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία 
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία· 
τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον το 60 % του εθνικού 
ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, 
εάν αυτό το όριο είναι πολύ χαμηλό 
συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που 
ισχύουν σε μια δεδομένη χώρα, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος 
μηχανισμός για τον υπολογισμό, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, ενός 
συμπληρώματος που θα εξασφαλίζει μια 
αξιοπρεπή ζωή·

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση 
για τη θέσπιση νομικού μέσου που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην 
Ένωση λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο 
μισθό που θα αντιστοιχεί στα εθνικά 
πρότυπα21· ζητεί, επιπλέον, να 
διασφαλιστεί, μέσω νομοθεσίας ή 
συλλογικών συμβάσεων, ότι κανείς δεν 
διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και ότι όλοι 
μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από 
την εργασία τους και να συμμετέχουν στην 
κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 60 % του 
εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· 
τονίζει ότι, εάν αυτό το όριο είναι πολύ 
χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα 
διαβίωσης που ισχύουν σε μια δεδομένη 
χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας 
πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_el.pdf
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Or. en

Τροπολογία 252
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι ο ελάχιστος μισθός που 
καθορίζεται πάνω από το όριο της 
σχετικής φτώχειας σε όλα τα κράτη μέλη 
αποτελεί βασικό εργαλείο για την 
αποφυγή της φτώχειας των εργαζομένων, 
την παροχή βοήθειας για την προώθηση 
της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης, την 
ενίσχυση των κινήτρων για εργασία, τη 
διατήρηση της εγχώριας ζήτησης, τη 
συμβολή στη γεφύρωση του μισθολογικού 
χάσματος μεταξύ των φύλων και την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
στην ενιαία αγορά μέσω της διασφάλισης 
δικαιότερου ανταγωνισμού· θεωρεί ότι η 
έγκριση μιας οδηγίας της ΕΕ σχετικά με 
τον ελάχιστο μισθό έχει τεράστια 
σημασία· 

Or. en

Τροπολογία 253
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
βελτιώσει την κοινωνική σύγκλιση μέσω 
εισαγωγής ενός νομικού μέσου σε επίπεδο 
ΕΕ που θα εγγυάται ότι κάθε εργαζόμενος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απολαμβάνει 
δίκαιο ελάχιστο μισθό, λαμβανομένων 
υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων· 
επικροτεί τη διαβούλευση της Επιτροπής 
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με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ελάχιστο 
μισθό, με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 254
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι ο θεσμοθετημένος 
καθορισμός ελάχιστου μισθού διέπεται 
από τα εθνικά πλαίσια που βασίζονται σε 
σαφή και σταθερά κριτήρια με δεόντως 
συχνές και τακτικές επικαιροποιήσεις·

Or. en

Τροπολογία 255
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί από τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν 
ελάχιστα επίπεδα αποδοχών, με σεβασμό 
των εθνικών πρακτικών, και να λάβουν 
υπόψη τον αντίκτυπό τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
απασχόλησης και τη φτώχεια των 
εργαζομένων·

Or. fr
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Τροπολογία 256
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν όλους τους 
εργαζομένους σε συστήματα καθορισμού 
κατώτατου μισθού χωρίς εξαιρέσεις·

Or. de

Τροπολογία 257
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι ο θεσμοθετημένος 
ελάχιστος μισθός που θα οριστεί πάνω 
από το όριο της σχετικής φτώχειας σε 
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμπληρώνεται από επαρκείς μεταφορές 
κρατικών κεφαλαίων, υπό μορφή, μεταξύ 
άλλων, στεγαστικών επιδομάτων, 
επιδομάτων τέκνων, παροχών που 
συνδέονται με την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον ο 
αποτελεσματικός συνδυασμός αυτών των 
παραγόντων θα επιτρέψει στους 
εργαζόμενους και στα νοικοκυριά τους να 
διαφύγουν της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 258
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι έχει καίρια σημασία να 
υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση που 
θα περιλαμβάνει την έγκριση 
νομοθετικών μέτρων που θα στοχεύουν 
στην εξασφάλιση ελάχιστου μισθού που 
θα οριστεί πάνω από το όριο της 
σχετικής φτώχειας, ισχυρότερα 
συστήματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και τα υψηλότερα 
δυνατά επίπεδα κοινωνικής προστασίας, 
στρατηγικά εργαλεία που θα βοηθήσουν 
στη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών και της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες· 

Or. en

Τροπολογία 259
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε οι εθνικές 
επιθεωρήσεις εργασίας να λάβουν όλα τα 
μέτρα για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων εκείνων που εργάζονται σε 
άτυπες ή επισφαλείς θέσεις απασχόλησης· 
καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν, εν 
προκειμένω, με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας όταν αυτή ξεκινήσει τις 
δραστηριότητές της·

Or. ro
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Τροπολογία 260
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
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ε. τονίζει την ανάγκη 
καταπολέμησης των αθέμιτων 
πρακτικών, όπως οι κρατήσεις των 
εργοδοτών από τον ελάχιστο μισθό, 
δεδομένου ότι π.χ. τα άτομα με αναπηρίες 
που εργάζονται σε προστατευόμενα 
εργαστήρια δεν αναγνωρίζονται 
επισήμως ως εργαζόμενοι βάσει του 
νόμου· παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναθέσει στα κράτη μέλη την υποχρέωση 
να διασφαλίσουν τον σεβασμό της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης και του ίσου 
μισθού·

Or. en

Τροπολογία 261
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες 
και επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και 
για τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, 
είτε βελτιώνοντας τις υφιστάμενες 
οδηγίες είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, 
καθώς και να απαγορεύσει τις συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 262
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες 
και επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και 
για τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, 
είτε βελτιώνοντας τις υφιστάμενες 
οδηγίες είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, 
καθώς και να απαγορεύσει τις συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους·

Or. es

Τροπολογία 263
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες 
είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς 
και να απαγορεύσει τις συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους·

Or. pl
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Τροπολογία 264
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες 
είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς 
και να απαγορεύσει τις συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ελάχιστες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους αυτοαπασχολούμενους στην 
οικονομία της περιστασιακής 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 265
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες 
είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς 
και να απαγορεύσει τις συμβάσεις 
μηδενικών ωρών εργασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρακολουθούν και να 
επιβάλουν την υφιστάμενη εργατική 
νομοθεσία και τις ελάχιστες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, για τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους και να 
αντιμετωπίσουν, κατά περίπτωση, τα 
κενά στη νομοθεσία·

Or. en
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Τροπολογία 266
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες είτε 
θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και να 
απαγορεύσει τις συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες είτε 
θεσπίζοντας νέα νομοθεσία·

Or. de

Τροπολογία 267
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες είτε 
θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και να 
απαγορεύσει τις συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ελάχιστες 
νόμιμες συνθήκες εργασίας για όλους τους 
εργαζομένους και πλήρη και ίση 
πρόσβαση σε όλα τα καθεστώτα 
κοινωνικής προστασίας, ιδίως για τους 
εργαζομένους σε άτυπες και επισφαλείς 
θέσεις απασχόλησης και για τους ψευδο-
αυτοαπασχολούμενους, είτε βελτιώνοντας 
τις υφιστάμενες οδηγίες είτε θεσπίζοντας 
νέα νομοθεσία, καθώς και να απαγορεύσει 
τις συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 268
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες, είτε 
θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και να 
απαγορεύσει τις συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες1a ή 
θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και να 
απαγορεύσει τις συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας·

__________________
1a Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
διαφανείς και προβλέψιμους όρους 
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 269
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους, 
ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και 
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για 
τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε 
βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες είτε 
θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και να 
απαγορεύσει τις συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζομένους και 
ενιαία κριτήρια ελέγχου σε ολόκληρη την 
Ένωση, ιδίως για τους εργαζομένους σε 
άτυπες και επισφαλείς θέσεις απασχόλησης 
και για τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, 
είτε βελτιώνοντας τις υφιστάμενες οδηγίες 
είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και 
να απαγορεύσει τις συμβάσεις μηδενικών 
ωρών εργασίας·



AM\1212061EL.docx 57/153 PE655.980v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 270
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η κινητικότητα 
των εργαζομένων είναι αναγκαία 
προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο 
τα ταλέντα και οι φιλοδοξίες των 
Ευρωπαίων, μεγιστοποιώντας την 
οικονομική απόδοση και την ευημερία 
εταιρειών και μεμονωμένων ατόμων και 
παρέχοντας διάφορες ευκαιρίες στα 
άτομα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να άρουν τους υφιστάμενους 
φραγμούς στην κινητικότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 271
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να 
λειτουργήσει προορατικά για τη 
δημιουργία ενός νέου συστήματος της ΕΕ 
για την ασφάλιση της ανεργίας 
χρησιμοποιώντας ως αρχική βάση το 
πρόγραμμα SURE·

Or. en
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Τροπολογία 272
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή εύλογης 
προσαρμογής για άτομα με αναπηρίες 
στον χώρο εργασίας1·
1 Η παροχή της εύλογης 
προσαρμογής αποτελεί υποχρέωση βάσει 
της οδηγίας της ΕΕ για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και του 
άρθρου 5 της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 273
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όσοι εργάζονται σε 
άτυπες ή επισφαλείς θέσεις απασχόλησης 
ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν 
για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και 
τις δικονομικές εγγυήσεις τους σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης πριν από 
την υπογραφή της τελευταίας·

Or. ro

Τροπολογία 274
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταπολεμήσουν στρατηγικές 
που ενισχύουν τη φτώχεια των 
εργαζομένων, όπως οι αδήλωτες 
υπερωρίες, ο αναξιόπιστος ή 
απρόβλεπτος προγραμματισμός των 
ωρών εργασίας από τον εργοδότη, οι 
συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, η 
γκρίζα και η αδήλωτη οικονομία· 
υπενθυμίζει ότι η υγεία και ασφάλεια στον 
τόπο εργασίας αποτελούν ευθύνη των 
εργοδοτών και ότι η σχετική με την 
εργασία κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 275
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν ορθά και έγκαιρα την 
αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση 
εργαζομένων στο εθνικό τους δίκαιο, 
διασφαλίζοντας πραγματική προστασία 
των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας·

Or. ro

Τροπολογία 276
Lukas Mandl
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να καταβάλει προσπάθεια για 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
εργαζόμενων σε πλατφόρμες, εστιάζοντας 
κυρίως στις δεξιότητες και στην 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 277
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ένα κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που 
θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες απολαμβάνουν εγγυημένα 
κοινωνικά δικαιώματα, δίκαιους όρους 
εργασίας, αυξημένη πρόσβαση σε 
κοινωνική προστασία και βελτιωμένη 
εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 278
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διοργανώσει ευρωπαϊκή 
διάσκεψη κορυφής για την εργασία σε 
πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει να 
διερευνήσει τις δυνατότητες βελτίωσης 
των συνθηκών εργασίας των 
εργαζόμενων σε πλατφόρμες, καθώς και 
τη δέσμευσή της για στενή 
παρακολούθηση και επιβολή του 
εφαρμοστέου δικαίου της ΕΕ στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 279
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
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επισημαίνει τη μετακύληση στην 
περίπτωση των εργαζόμενων σε 
πλατφόρμες του κοινωνικού κόστους 
στους εργαζόμενους και στο κοινό μέσω 
μη καταβολής της φορολογίας, 
καταστρατήγησης της εργατικής 
νομοθεσίας και άλλων εμπορικών 
προτύπων για την υγεία, την ασφάλεια 
και το περιβάλλον που έχουν σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τους 
εμπλεκόμενους εργαζόμενους σε 
πλατφόρμες· επικροτεί, ως εκ τούτου, την 
πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει την 
οδηγία για την εργασία σε πλατφόρμες, η 
οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες καλύπτονται 
από το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και 
από συστήματα κοινωνικής προστασίας 
και μπορούν να συγκροτούν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη 
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σύναψη συλλογικών συμβάσεων· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 
προβλέψιμα ωράρια εργασίας για τους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες· προτείνει 
στην Επιτροπή να υποβάλει πλαίσιο της 
ΕΕ, παρόμοιο με τον νόμο «AB5» της 
Καλιφόρνια, για τη θέσπιση ελέγχου του 
καθεστώτος εργασίας των ανεξάρτητων 
αναδόχων· τονίζει ότι ένα τέτοιου είδους 
πλαίσιο της ΕΕ δεν πρέπει να 
παρεμβαίνει στην αυτονομία των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων ούτε να οδηγεί σε 
νέους τύπους καθεστώτων εργασίας, 
αλλά να λειτουργεί αποκλειστικά ως 
έλεγχος του καθεστώτος εργασίας ώστε 
να καταπολεμήσει την ψευδή 
αυτοαπασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 280
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι 
σε πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες μπορούν να 
συγκροτούν συνδικαλιστικές οργανώσεις 
για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 281
Margarita de la Pisa Carrión



AM\1212061EL.docx 63/153 PE655.980v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει συστάσεις για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας·

Or. es

Τροπολογία 282
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργασιακές σχέσεις 
μεταξύ των εργαζόμενων και των 
πλατφορμών θα διευκρινιστούν, 
επιτρέποντας στους εργαζόμενους να 
καλύπτονται από συστήματα κοινωνικής 
προστασίας και να μπορούν να 
συγκροτούν συνδικαλιστικές οργανώσεις 
για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων ή 
συμβάσεων σε επίπεδο εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 283
Radan Kanev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από την 
προσαρμογή του εφαρμοστέου εργατικού 
δικαίου στην πραγματικότητα μιας 
ψηφιοποιημένης κοινωνίας και 
οικονομίας και από συστήματα κοινωνικής 
προστασίας και μπορούν να συγκροτούν 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη 
σύναψη συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 284
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την 
εργασία σε πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

7. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για 
εργαζόμενους με καθεστώς άτυπης 
απασχόλησης και εργαζόμενους σε 
πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε 
πλατφόρμες καλύπτονται από το 
εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από 
συστήματα κοινωνικής προστασίας και 
μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 285
Katrin Langensiepen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επικροτεί τη συζήτηση της 
Επιτροπής για την έγκριση νομοθεσίας 
σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
και να εξασφαλισθεί ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και ζητεί ακόμα 
από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
επίσης το μισθολογικό χάσμα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 
και το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο 
φτώχειας για τους εργαζόμενους με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 286
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με 
αναπηρίες θα διαθέτουν τις αναγκαίες 
δεξιότητες ώστε να βρουν απασχόληση 
στην ελεύθερη αγορά εργασίας και ότι 
όλες οι μορφές απασχόλησης θα 
δεσμεύονται από νομικά πλαίσια που θα 
καλύπτουν την κοινωνική ασφάλιση, τον 
ελάχιστο μισθό και την απαγόρευση των 
διακρίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 287
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
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, ώστε να 
διασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή 
ιδίως των γυναικών στην αγορά εργασίας· 
τονίζει ότι οι καλύτερες επιλογές σε σχέση 
με τις γονικές άδειες στις οποίες θα έχουν 
πρόσβαση και οι δύο γονείς μειώνουν τις 
απότομες διακοπές της επαγγελματικής 
ζωής, στοιχείο που έχει θετικό αντίκτυπο 
στις ευκαιρίες απασχόλησης των 
γυναικών, τα εισοδηματικά επίπεδα και 
τα κοινωνικά επιδόματα που σχετίζονται 
με την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας· τονίζει ότι οι 
υπερβολικά ακριβές ή μη προσβάσιμες 
ποιοτικές εγκαταστάσεις παιδικής 
φροντίδας συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 
στην τάση για ακούσια μερική 
απασχόληση· τονίζει, συνεπώς, πόσο 
σημαντικό είναι να δώσουν τα κράτη 
μέλη προτεραιότητα σε αξιόπιστη, 
προσιτή και υψηλής ποιότητας παιδική 
φροντίδα· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ιδίως προσβασιμότητα σε 
προσιτές και ποιοτικές εγκαταστάσεις 
παιδικής φροντίδας για τους μόνους 
γονείς, τους εργαζόμενους σε μεγάλα 
νοικοκυριά και τους εργαζόμενους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
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επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 288
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν σύντομα στο εθνικό τους 
δίκαιο και να εφαρμόσουν την οδηγία για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής (work-life-balance)22 και 
να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας, για τους μόνους γονείς 
ειδικότερα, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες σε εργαζόμενους με μικρά 
παιδιά σε νοικοκυριά που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα 
επίπεδα έντασης εργασίας και λιγότερο 
σταθερές θέσεις εργασίας που σχετίζονται 
με χαμηλότερες απολαβές·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 289
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής (work-life-balance)22, να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής φροντίδας γενικά και για τους 
μόνους γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να 
μην καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την οικονομικά προσιτή 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 290
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τις οικογένειες 
ειδικότερα, οι οποίες μπορεί για 
οποιονδήποτε λόγο να χρήζουν βοήθειας 
και στήριξης·
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__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 291
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, καθώς και σε 
εγκαταστάσεις φροντίδας για άτομα με 
αναπηρίες ή εξαρτώμενους συγγενείς, 
ώστε αυτοί να μην καταφεύγουν σε 
επισφαλείς και χαμηλόμισθες θέσεις 
εργασίας·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 292
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς και τους γονείς παιδιών με 
αναπηρίες ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 293
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας γενικά και 
για τους μόνους γονείς ειδικότερα, ώστε 
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καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

αυτοί να μην καταφεύγουν σε επισφαλείς 
και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 294
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
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι οι 
αποδέκτες της καταβολής ή των 
επιδομάτων γονικής άδειας θα 
απολαμβάνουν προστασία ώστε να μην 
βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
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κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 295
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής 
φροντίδας γενικά και για τους μόνους 
γονείς ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην 
καταφεύγουν σε επισφαλείς και 
χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
(work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας γενικά και 
για τους μόνους γονείς ειδικότερα, ώστε 
αυτοί να μην καταφεύγουν σε επισφαλείς 
και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας·

__________________ __________________
22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 296
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
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση 
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
φύλων και του ακόλουθου 
συνταξιοδοτικού χάσματος είναι 
απαραίτητη για την καταπολέμηση της 
φτώχειας των εργαζόμενων γυναικών· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πλαίσιο 
σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και 
να διασφαλίσει ότι μια δεσμευτική 
νομοθεσία της ΕΕ σέβεται στο έπακρο 
την αυτονομία και τη συμβατική 
ελευθερία των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων, ιδίως στα κράτη μέλη όπου η 
αμοιβή αποτελεί επίσης ευθύνη των 
εθνικών κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 297
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς· τονίζει επίσης ότι η 
ευθύνη βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους 
ίδιους τους εργοδότες και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν μέτρα που υποχρεώνουν 
όλους τους εργοδότες, τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, να 
υιοθετήσουν πολιτικές και πρακτικές 
πλήρους μισθολογικής διαφάνειας, καθώς 
και που παρέχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ορίζουν 
ποινές και κυρώσεις για εργοδότες που 
παραβιάζουν το δικαίωμα στην ισότητα 
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των αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 298
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα άτομα με αναπηρίες, τις 
εθνοτικές ή εθνικές μειονότητες, την 
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, τις γυναίκες και 
άλλες ομάδες μειονεκτούντων 
εργαζομένων· ζητεί, εν προκειμένω, την 
άμεση κατάργηση των προσκομμάτων 
για την οριζόντια οδηγία για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 299
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς, και να 
καταπολεμηθεί το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ φύλων και εθνοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 300
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση, μεταχείριση και 
προαγωγή στην εργασία·

Or. es

Τροπολογία 301
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τη δέσμευση της Επιτροπής 
να υποβάλει πρόταση σχετικά με 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική 
διαφάνεια πριν από το 2021, όπως 
ορίζεται στη στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων (2020-2025)·

Or. en

Τροπολογία 302
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά τους 
μισθούς·

Or. fr

Τροπολογία 303
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς·

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση 
των κανόνων για την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 304
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια των 
εργαζομένων που επηρεάζει τους νέους με 
πανεπιστημιακά πτυχία· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα κατά της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης και της εκμετάλλευσης 
των νέων μέσω χαμηλών μισθών και 
ασαφών ή άδικων συνθηκών εργασίας 
που ενδέχεται να οδηγήσει σε φτώχεια 
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των εργαζομένων· επιβεβαιώνει την 
επείγουσα ανάγκη για επανεξέταση και 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
ποιότητας για την πρακτική άσκηση με 
σκοπό να συμπεριληφθεί στα κριτήρια 
ποιότητας η αρχή της αμοιβής της 
πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, 
καθώς και να εξασφαλισθεί επαρκής 
πρόσβαση σε καθεστώτα κοινωνικής 
προστασίας· επιβεβαιώνει ότι η ανεργία 
των νέων δεν θα πρέπει να θεωρείται 
φτηνή εργασία και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθούν ίσοι όροι εργασίας και 
ίσοι μισθοί, καθώς και συμβάσεις 
τακτικής εργασίας για τους νέους, που θα 
βασίζονται μεταξύ άλλων στην εμπειρία 
και τα προσόντα τους·

Or. en

Τροπολογία 305
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επιδοκιμάζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εγγύηση για τα 
παιδιά· προτείνει να βελτιωθεί η 
οικονομική κατάσταση των παιδιών και 
των οικογενειών τους μέσω ανεξάρτητου 
ελάχιστου εισοδήματος και να αυξηθούν 
οι ευκαιρίες συμμετοχής τους κατά την 
έννοια των ίσων ευκαιριών·

Or. de

Τροπολογία 306
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
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
άτυπη και η επισφαλής απασχόληση 
μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19· τονίζει ότι ο 
θεσμοθετημένος ελάχιστος μισθός θα 
πρέπει να καλύπτει όλους τους 
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των κατηγοριών των εργαζομένων που 
υπόκεινται επί του παρόντος σε 
εξαιρέσεις, όπως οι εργαζόμενοι με 
καθεστώς άτυπης απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 307
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν πολιτικές ευελιξίας με 
ασφάλεια, με την ενίσχυση των πυλώνων 
κοινωνικής ασφάλισης και πραγματικές 
ευκαιρίες για αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία 308
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. προτείνει στην Επιτροπή να 
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καταρτίσει σχέδιο νομοθετικής πράξης 
που να απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι οι εργοδότες 
εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια στους 
μισθούς, αποτρέποντας παράλληλα 
οποιαδήποτε πρακτική υπονομεύει την 
επίτευξη της αρχής της «ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας»· τονίζει ότι το σχέδιο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέτρα 
και τις κυρώσεις για την αποτελεσματική 
επίτευξη ίσης αμοιβής, και να επιτρέπει 
στους κοινωνικούς εταίρους να 
διαπραγματεύονται και να επιτυγχάνουν 
θετικές εξελίξεις για την πραγμάτωση 
αυτού του στόχου μέσω συλλογικών 
συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία 309
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και οικονομικά προσιτή στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 310
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους 
και να προωθήσουν περαιτέρω την 
κατασκευή οικονομικά προσιτών 
δημόσιων κατοικιών· καλεί τις εθνικές και 
τις τοπικές αρχές να εγκρίνουν 
κατάλληλες πολιτικές στέγασης, να 
δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες και 
να στηρίξουν τις επενδύσεις σε 
κοινωνικές και οικονομικά προσιτές 
κατοικίες και να καταπολεμήσουν την 
ενεργειακή ένδεια·

Or. en

Τροπολογία 311
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους 
και να προωθήσουν περαιτέρω την 
κατασκευή οικονομικά προσιτών 
δημόσιων κατοικιών· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις 
αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής 
στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 312
Radan Kanev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή, ασφαλή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση για όλους και να 
προωθήσουν περαιτέρω την κατασκευή 
οικονομικά προσιτών δημόσιων κατοικιών, 
καθώς και να επενδύσουν σε περιοχές και 
γειτονιές που αντιμετωπίζουν ακραία 
φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 313
Anne Sander

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

10. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους 
και να προωθήσουν περαιτέρω την 
κατασκευή οικονομικά προσιτών 
κατοικιών·

Or. fr

Τροπολογία 314
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
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στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών κοινωνικών κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 315
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση για όλους και να προωθήσουν 
περαιτέρω την κατασκευή οικονομικά 
προσιτών δημόσιων κατοικιών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταπολεμήσουν τις εξώσεις και 
να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή, 
προσβάσιμη, ενεργειακά αποδοτική και 
υγιεινή στέγαση για όλους και να 
προωθήσουν περαιτέρω την κατασκευή 
οικονομικά προσιτών δημόσιων 
κατοικιών·

Or. en

Τροπολογία 316
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. με δεδομένη τη σχέση μεταξύ της 
φτώχειας των εργαζομένων και της 
έλλειψης στέγης, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο όσον 
αφορά τις εθνικές στρατηγικές για την 
έλλειψη στέγης και καλεί τα κράτη μέλη 
να λάβουν επειγόντως μέτρα για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
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έλλειψης στέγης·

Or. en

Τροπολογία 317
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την ΕΕ να βάλει τέλος στην 
παράνομη μετανάστευση που τροφοδοτεί 
την αύξηση των περιπτώσεων έλλειψης 
στέγης στην ΕΕ και ασκεί αυξημένη 
πίεση στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατών μελών· τονίζει, 
ακόμα, ότι αποτελεί καθήκον των κρατών 
μελών να δώσουν προτεραιότητα στην 
εξασφάλιση καταλύματος για τους 
υπηκόους του εκάστοτε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 318
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν στους νέους κατάλληλο 
και επαρκές επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις της αγοράς εργασίας και 
ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματά 
τους, ιδίως όσον αφορά την άτυπη ή 
επισφαλή απασχόληση·

Or. ro
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Τροπολογία 319
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές 
εργασίας, τις ομάδες εργαζομένων σε 
καθεστώς άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης και να λάβουν μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις μορφές 
απασχόλησης·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για ομάδες που εργάζονται σε 
καθεστώς άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μην χρησιμοποιούν μια 
ενιαία προσέγγιση για όλους αλλά να 
μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους σε 
πλατφόρμες με ιδιαίτερα στοχευμένο 
τρόπο με σκοπό να μην υπονομευθεί η 
ανάδυση νέων και σημαντικών μορφών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 320
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν οποιαδήποτε 
κατηγορία αξιοπρεπούς εργασίας που 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση στην 
απασχόληση σε καταστάσεις όπως η 
παρούσα σοβαρή οικονομική κρίση·

Or. es

Τροπολογία 321
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ασχοληθούν, στις αγορές 
εργασίας, με τις ομάδες εργαζομένων σε 
καθεστώς άτυπης και επισφαλούς 
απασχόλησης και να εξασφαλίσουν 
δίκαιους όρους εργασίας για τους 
εργαζόμενους, με παράλληλη εγγύηση των 
ευκαιριών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 322
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν στατιστικά 
λεπτομερώς, στις αγορές εργασίας, τις 
ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς άτυπης 
και επισφαλούς απασχόλησης και να 
λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτές 
τις μορφές απασχόλησης· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τον 
περιορισμό της εργασιακής ανασφάλειας 
και τον συνδυασμό νόμιμων μορφών 
απασχόλησης με δόλο για τη μείωση των 
μισθών και την αποφυγή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. de

Τροπολογία 323
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
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης·

11. τονίζει την αύξηση των θέσεων 
εργασίας σε καθεστώς άτυπης και 
επισφαλούς απασχόλησης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, τις 
ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς άτυπης 
και επισφαλούς απασχόλησης και να 
λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτές 
τις μορφές απασχόλησης, π.χ. στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 324
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι δεν 
πρέπει να συνδυάσουν την πρόσβαση σε 
απασχόληση και σε σχετικά μέτρα 
στήριξης από τις δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης με τιμωρητικούς όρους, 
διότι αυτό στρέφει τους ανθρώπους στην 
επισφαλή και άτυπη απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 325
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, 
τις ομάδες εργαζομένων σε καθεστώς 
άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και 
να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις μορφές απασχόλησης μέσω 
προσαρμογής και εκσυγχρονισμού της 
υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 326
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
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν σταδιακά τη χρήση των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν την ακούσια μερική 
απασχόληση και να καταβάλουν 
ιδιαίτερες προσπάθειες για την 
προώθηση της εργασίας αορίστου χρόνου 
και τον περιορισμό της χρήσης διαρκώς 
ανανεούμενων συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου· 

Or. en
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Τροπολογία 327
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επικροτεί τις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την προστασία των 
εποχικών εργαζομένων που 
παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή στις 
16 Ιουλίου 2020· καλεί το Συμβούλιο να 
εγκρίνει φιλόδοξα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τους εποχικούς 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 328
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
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. πιστεύει ακράδαντα ότι ο 
εργοδότης φέρει την πλήρη ευθύνη για 
την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού, 
ρουχισμού και ασφάλισης στον 
εργαζόμενο, προκειμένου αυτός να 
ασκήσει την εργασία χωρίς κόστος για 
τον ίδιο· τονίζει ότι οι εργοδότες είναι εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις δαπάνες ή 
την κατάρτιση που είναι αναγκαία για την 
άσκηση των καθηκόντων που 
συνεπάγεται η θέση εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 329
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν πιο εντατικά τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία και να 
συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας (ΕΑΕ) σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

12. ζητεί την ενίσχυση των 
επιθεωρήσεων εργασίας στα κράτη μέλη 
και την εξασφάλιση της κατάλληλης 
χρηματοδότησής τους· τονίζει τη διαρκή 
ανάγκη για εξασφάλιση ασφαλών και 
κατάλληλων ελέγχων, επιθεωρήσεων και 
καταγγελιών· επισημαίνει ότι η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι 
ιδιαίτερα σημαντικοί σε περιπτώσεις 
υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται 
στο εσωτερικό της Ένωσης· ζητεί την 
ταχύτερη δυνατή υλοποίηση και 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας (ΕΑΕ)· ζητεί να διαθέτει η ΕΑΕ 
πραγματικές εξουσίες επιθεώρησης 
εργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις και 
να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των 
κρατών μελών με τις συμβάσεις της ΔΟΕ 
και το εργατικό δίκαιο της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν πιο εντατικά τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία και να 
συνεργάζονται με την ΕΑΕ σε 
διασυνοριακές καταστάσεις προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η ορθή επιβολή του 
ενωσιακού δικαίου που συνδέεται με την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και τον συντονισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 330
Miriam Lexmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν πιο εντατικά τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία και να 
συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας (ΕΑΕ) σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

12. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 331
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν πιο εντατικά τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία και να 
συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας (ΕΑΕ) σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν πιο εντατικά τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική 
και κοινωνική νομοθεσία και να 
συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας (ΕΑΕ) σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, καθώς και να 
εκσυγχρονίσουν και να προσαρμόσουν το 
ισχύον νομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 332
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
μια ενεργητική πολιτική προστασίας της 
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ευρωπαϊκής αγοράς, μέσω της 
αναγνώρισης των μέτρων κατά του 
ντάμπινγκ που προβλέπονται στις 
Συνθήκες, με σκοπό την προστασία των 
τομέων που απειλούνται από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό ο οποίος οδηγεί στην 
επισφάλεια των θέσεων εργασίας μας·

Or. fr

Τροπολογία 333
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταπολεμήσουν τις περίπλοκες 
εργατικές νομοθεσίες, τη φορολογική 
επιβάρυνση και τη γραφειοκρατία ώστε 
να δημιουργηθούν ισχυρότερα κίνητρα 
για δήλωση της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 334
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 

13. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προώθηση συστημάτων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό 
επίπεδο που ευνοούν τα απαραίτητα 
μέτρα καινοτομίας ώστε να μπορούν οι 
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διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τη 
δύσκολη πρόκληση της ανταπόκρισης 
στην οικονομική κρίση μέσω της 
παροχής κινήτρων στους εργαζομένους 
ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 
όσον αφορά την κατάρτιση, την 
ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους·

Or. es

Τροπολογία 335
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. επισημαίνει με έμφαση ότι η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων έχει 
εξέχουσα σημασία· επικροτεί την πρόθεση 
της Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα 
δράσης για την προστασία και την 
ενίσχυση των συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο· τονίζει ότι οι 
συλλογικές συμβάσεις δεν πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο κανονισμών και 
ερμηνειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 336
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανόνων και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 337
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο, και 
ιδίως τομεακό επίπεδο και επίπεδο 
εταιρείας, συνιστά δε να ληφθούν μέτρα 
σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 της 
ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 338
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα 
σημασία· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προστασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 
της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές 
συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο κανονισμών και ερμηνειών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει, ωστόσο, την 
ανάγκη διασφάλισης και επιβολής της 
αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων σε 
κάθε κράτος μέλος, μεταξύ άλλων μέσω 
ελέγχου σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 339
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
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει την ανάγκη για 
συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
αύξηση των μισθών για όλους, να 
αποφευχθεί η καθοδική πορεία που 
προκαλεί ο αρρωστημένος ανταγωνισμός 
για το κόστος εργασίας και να αυξηθεί η 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση· καλεί την 
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Επιτροπή να προτείνει οδηγία που θα 
εγγυάται την πρόσβαση των 
συνδικαλιστικών ενώσεων στους χώρους 
εργασίας με σκοπό την οργάνωση, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
διαβούλευση, διασφαλίζοντας έτσι σε 
κάθε πολίτη της ΕΕ το δικαίωμα να 
οργανώνει σε εθελοντική βάση 
συνδικαλιστική ένωση, ενισχύοντας την 
εκπροσώπηση των εργαζομένων και 
διασφαλίζοντας το δικαίωμα των 
κοινωνικών εταίρων σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε όλους τους τομείς· 
τονίζει ότι το δικαίωμα στην οργάνωση 
πρέπει να περιλαμβάνει και τους 
εργαζόμενους σε καθεστώς άτυπης 
απασχόλησης αλλά και εκείνους σε 
καθεστώς ψευδο-αυτοαπασχόλησης, 
όπως οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 340
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Alex Agius 
Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι ο ελάχιστος μισθός σε 
εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να παγιδεύει 
ειδικευμένους εργαζόμενους σε επίπεδα 
χαμηλών απολαβών· καλεί τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν στενά με τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να 
μειωθούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις του 
ελάχιστου μισθού στις κατηγορίες θέσεων 
εργασίας όπου δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ελάχιστος μισθός· θεωρεί 
ότι οι εργαζόμενοι σε κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που 
ισχύουν στην περίπτωσή τους· τονίζει την 
ανάγκη να καταπολεμηθούν οι αθέμιτες 
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πρακτικές, όπως οι κρατήσεις των 
εργοδοτών από τον ελάχιστο μισθό·

Or. en

Τροπολογία 341
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
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τη χρήση του ΕΚΤ+ για την οικοδόμηση 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων με 
στόχο την ενίσχυση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη· καλεί 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα αναγκαία 
θεσμικά όργανα και τους αναγκαίους 
μηχανισμούς για τη στήριξη των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, με ειδική 
εστίαση στις κλαδικές συλλογικές 
διαπραγματεύσεις· καλεί τα κράτη μέλη 
να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς 
εταίρους και να τους δίνουν δυνατότητα 
συμμετοχής στη διαμόρφωση τυχόν 
νομοθεσίας που τους αφορά· 

Or. en

Τροπολογία 342
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να 
κατοχυρώσει τη συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ως 

διαγράφεται
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προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης 
από ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 343
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να 
κατοχυρώσει τη συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης 
από ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 344
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να 
κατοχυρώσει τη συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης 
από ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 345
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να 
κατοχυρώσει τη συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης 
από ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 346
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
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να 
κατοχυρώσει τη συμμόρφωση με τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης 
από ταμεία και προγράμματα της 
Ένωσης·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητεί από 
τους αποδέκτες και τους δικαιούχους 
χρηματοδότησης από την ΕΕ, 
επιχορηγήσεων, πόρων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ή την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και άλλους 
συναφείς φορείς να στηρίζουν και να 
σέβονται τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις και τους ισχύοντες όρους 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 347
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνιστά στα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα για την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, όταν το 
ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε λιγότερο 
από 70 %·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 348
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, όταν το ποσοστό 
κάλυψης ανέρχεται σε λιγότερο από 70 %·

15. υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λάβουν μέτρα για την προώθηση 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όταν 
το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 
λιγότερο από 70 %· τονίζει ότι τυχόν 
ανάληψη δράσης πρέπει να διασφαλίζει 
την ισχυρή συμμετοχή των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία 
λήψης των αποφάσεων· θεωρεί ότι τυχόν 
σχέδιο δράσης δεν πρέπει να παρεμβαίνει 
στην αυτονομία των εθνικών κοινωνικών 
εταίρων με κανέναν τρόπο ή να καθιστά 
τις συλλογικές συμβάσεις καθολικά 
εφαρμοστέες, εκτός εάν οι εθνικοί 
κοινωνικοί εταίροι παράσχουν την πλήρη 
έγκρισή τους·

Or. en

Τροπολογία 349
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, όταν το ποσοστό 
κάλυψης ανέρχεται σε λιγότερο από 70 %·

15. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προώθηση των 
διαπραγματεύσεων, όταν αυτό ευνοεί την 
οικονομία και την κοινωνική και 
οικογενειακή συγκυρία της χώρας·

Or. es

Τροπολογία 350
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, όταν το ποσοστό 
κάλυψης ανέρχεται σε λιγότερο από 70 %·

15. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και της αυτονομίας 
των κοινωνικών εταίρων, όταν το 
ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε λιγότερο 
από 70 %·

Or. en

Τροπολογία 351
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, 
καθώς και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 

διαγράφεται
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επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. pl

Τροπολογία 352
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, 
καθώς και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τις εργασιακές ρυθμίσεις εφόσον αυτές 
εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την 
ευημερία των οικογενειών όπως στην 
περίπτωση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Or. es

Τροπολογία 353
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 

16. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των 
εργαζομένων, καθώς και το δικαίωμά τους 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
αναλαμβάνουν άμεσα δράση σε 
περίπτωση παραβίασης αυτού του 
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διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

δικαιώματος·

Or. en

Τροπολογία 354
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των 
εργαζομένων, καθώς και το δικαίωμά τους 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. en

Τροπολογία 355
Nicolaus Fest, Guido Reil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 

16. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των 
εργαζομένων, καθώς και το δικαίωμά τους 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
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συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν· αναθέτει στην 
Επιτροπή να μην επιβάλει κυρώσεις στα 
κράτη μέλη εν προκειμένω, διότι η 
επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων 
εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 356
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. en

Τροπολογία 357
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
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μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 358
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 359
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
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν πρόσβαση στον χώρο 
εργασίας, συζητούν με τους εργαζομένους 
στον τόπο εργασίας, ακόμα και αν αυτοί 
εργάζονται με ψηφιακό τρόπο, και τους 
οργανώνουν·

Or. en

Τροπολογία 360
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
αποτελεσματικά το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. en

Τροπολογία 361
Ádám Kósa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. en

Τροπολογία 362
Dennis Radtke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά το 
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των 
εργαζομένων, καθώς και το δικαίωμά τους 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. de

Τροπολογία 363
Jordi Cañas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και 
μέσω κυρώσεων το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς 
και το δικαίωμά τους συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εταιρείας, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους 
εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να 
τους οργανώνουν·

Or. en

Τροπολογία 364
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. διαπιστώνει ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις πολιτικής χρήσης και 
κατάχρησης από τους κοινωνικούς 
εταίρους σε ορισμένα κράτη μέλη και 
καλεί την Επιτροπή να λάβει αυστηρά 
μέτρα για την καταπολέμηση αυτού του 
φαινομένου·

Or. en

Τροπολογία 365
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 366
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 367
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 

διαγράφεται
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υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 368
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 370
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 371
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, 
να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου 
ή να επιστραφούν σε αυτό·

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για να 
διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, 
είτε υπόκεινται σε ιδιωτική είτε σε 
δημόσια διαχείριση, τηρούν τουλάχιστον 
τους ελάχιστους όρους εργασίας για το 
προσωπικό τους, ιδίως την ελευθερία 
διαπραγμάτευσης και σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων ή συμβάσεων σε 
επίπεδο εταιρείας, και το δικαίωμα σε 
επαρκή μισθό·

Or. en

Τροπολογία 372
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, να 
παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου ή να 
επιστραφούν σε αυτό·

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, να 
παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου ή 
του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την 
ελεύθερη οικονομία της αγοράς, 
λαμβανομένης διαρκώς υπόψη της 
αριστείας που επιτυγχάνεται κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους 
δεδομένης της βαρύτητας του ρόλου τους 
ως προς το γενικό συμφέρον·

Or. es

Τροπολογία 373
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, να 
παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου ή να 
επιστραφούν σε αυτό·

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για την 
τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων 
ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα 
νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, να 
παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου ή να 
επιστραφούν πιο εύκολα σε αυτό·

Or. de

Τροπολογία 374
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός σε βάρος των μισθών, να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία 
μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη 
συμμόρφωση, την παρακολούθηση και 
την επιβολή·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 375
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός σε βάρος των μισθών, να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία 
μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη 
συμμόρφωση, την παρακολούθηση και 
την επιβολή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 376
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
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός σε βάρος των μισθών, να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία 
μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση, 
την παρακολούθηση και την επιβολή·

18. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την οδηγία 2014/24/ΕΕ για 
τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την 
εφαρμογή κοινωνικής ρήτρας που θα 
επιβάλει στους οικονομικούς φορείς και 
τους υπεργολάβους να σέβονται στο 
έπακρο το δικαίωμα των εργαζομένων σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, και να 
θέσει όρους για την πλήρη εφαρμογή των 
εφαρμοστέων κλαδικών συλλογικών 
συμβάσεων και των όρων εργασίας που 
περιγράφονται σε αυτές· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση, 
την παρακολούθηση και την επιβολή·

Or. en

Τροπολογία 377
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός σε βάρος των μισθών, να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία 
μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη 
συμμόρφωση, την παρακολούθηση και 
την επιβολή·

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις εφόσον δεν εξασφαλίζεται 
ισότιμη αντιμετώπιση με τον ιδιωτικό 
τομέα

Or. es



PE655.980v01-00 114/153 AM\1212061EL.docx

EL

Τροπολογία 378
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. προτρέπει την Επιτροπή, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός σε βάρος των μισθών, να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία 
μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση, 
την παρακολούθηση και την επιβολή·

18. προτρέπει την Επιτροπή να 
βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να μπορούν 
να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία 
μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση, 
την παρακολούθηση και την επιβολή·

Or. en

Τροπολογία 379
Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

19. αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση 
και η παγκοσμιοποίηση οδήγησαν σε 
σημαντική αύξηση της αυτοαπασχόλησης 
και των άτυπων μορφών εργασίας· 
προτείνει στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη να εξετάσουν την ανάγκη και τις 
δυνατότητες που έχουν οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
συσπειρώνονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις και να προτείνουν 
κανονιστικές αλλαγές, όπου χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 381
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
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

19. επικροτεί το σχέδιο της 
Επιτροπής για τροποποίηση των 
ευρωπαϊκών κανόνων κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
εργαζόμενοι με καθεστώς άτυπης 
απασχόληση να μπορούν να 
συσπειρώνονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις· τονίζει ότι αυτό 
δεν πρέπει να καθυστερήσει καμία άλλη 
πρωτοβουλία της Επιτροπής για 
καταπολέμηση της ψευδούς 
αυτοαπασχόλησης και για την εγγύηση 
των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε 
καθεστώς άτυπης απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 382
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόλησης να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόλησης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται 
ενδεχομένως οι αυτοαπασχολούμενοι, να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

Or. de

Τροπολογία 383
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

19. προτείνει στα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τους κανόνες κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
εργαζόμενοι με καθεστώς άτυπης 
απασχόληση να μπορούν να 
συσπειρώνονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις·

Or. pl

Τροπολογία 384
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται, να 
συμμετέχουν αποτελεσματικά σε 
συλλογικές διαπραγματεύσεις και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 385
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόληση να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

19. προτείνει στην Επιτροπή να 
τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι 
με καθεστώς άτυπης απασχόλησης να 
μπορούν να συσπειρώνονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις ή να 
εφαρμόζουν οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 
που προσαρμόζεται με ευελιξία στις 
ανάγκες της αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 386
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. ενθαρρύνει την παροχή από τα 
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κράτη μέλη κινήτρων για συμμετοχή των 
εργαζομένων στη διοίκηση και την 
επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων μέσω 
συνεταιρισμών και κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 387
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επικροτεί την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για την κινητικότητα· θεωρεί ότι 
η δέσμη μέτρων για την κινητικότητα 
αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ 
και της φτώχειας των εργαζομένων στο 
οδικό δίκτυο· ζητεί την ταχεία και πλήρη 
εφαρμογή του κανονισμού προς όφελος 
των οδηγών φορτηγών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη· τονίζει ότι πρέπει να 
αναληφθούν περαιτέρω και παρόμοιες 
πρωτοβουλίες για να καταπολεμηθεί το 
κοινωνικό ντάμπινγκ και η φτώχεια των 
εργαζομένων σε άλλους κλάδους που 
επηρεάζονται από κοινωνικό ντάμπινγκ 
και κακές συνθήκες εργασίας, όπως οι 
εναέριες μεταφορές και η ναυτιλία·

Or. en

Τροπολογία 388
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος 
πρέπει να έχει πρόσβαση σε πλήρη 
επισκόπηση της ταυτότητας του 
εργοδότη του και των μισθολογικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων του, είτε 
σύμφωνα με την κλαδική συλλογική 
σύμβαση είτε σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία· πιστεύει ότι αυτές οι 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες ώστε τα σώματα επιθεώρησης 
εργασίας να ελέγχουν εάν οι εργοδότες 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους· 
πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να πάρει 
τη μορφή μιας ειδικής κάρτας 
ταυτότητας για τους διασυνοριακούς 
εργαζόμενους, πρακτική η οποία έχει ήδη 
αποδειχθεί αποτελεσματική για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ 
σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή να εισαγάγει 
σύντομα έναν ψηφιακό ευρωπαϊκό 
αριθμό κοινωνικής ασφάλισης· πιστεύει 
ότι ένας ευρωπαϊκός αριθμός κοινωνικής 
ασφάλισης έχει μεγάλες δυνατότητες να 
λειτουργήσει ως μηχανισμός ελέγχου τόσο 
για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
και να καταπολεμηθεί η απάτη στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 389
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
Παράγραφος 19 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων· επισημαίνει ότι το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο αποτελεί μια εκ των 
βασικών αιτιών για τη φτώχεια των 
εργαζομένων· τονίζει ότι η διά βίου 
μάθηση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων 
έχουν καίρια σημασία για τη λήψη 
υψηλότερου μισθού· τονίζει ότι είναι 
επείγουσα ανάγκη να θεσπιστεί μια 
εγγύηση για τις δεξιότητες σύμφωνα με 
τις αρχές της εγγύησης για τη νεολαία· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
παροχή, στους Ευρωπαίους πολίτες, 
υψηλής ποιότητας ευκαιριών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους και 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων, εντός 
τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα 
χάσουν τη δουλειά τους ή θα φύγουν από 
την τυπική εκπαίδευση· συμφωνεί ότι 
είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 390
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
Παράγραφος 19 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ε. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
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αγορά εργασίας, με σκοπό μεταξύ άλλων 
να μπορεί κάθε εργαζόμενος να έχει 
πρόσβαση στη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 391
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
Παράγραφος 19 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19στ. τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την 
περιορισμένη επιλεξιμότητά τους για 
λήψη κοινωνικών επιδομάτων βάσει του 
αριθμού των ωρών εργασίας τους· καλεί 
τα κράτη μέλη να παράσχουν ευελιξία 
αναφορικά με τα επιδόματα αναπηρίας, 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χαθούν 
δικαιώματα σε μελλοντικά επιδόματα 
αναπηρίας μετά την είσοδο των ατόμων 
στην αγορά απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 392
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
Παράγραφος 19 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ζ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
στρατηγική για τις αναπηρίες πέραν του 
2020 με σκοπό να εξασφαλισθεί η πλήρης 
ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην 
αγορά εργασίας, με σαφή εστίαση στην 
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καταπολέμηση της φτώχειας των 
εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για την εξασφάλιση 
πλήρους προσβασιμότητας στην αγορά 
εργασίας στους ευρωπαϊκούς χώρους 
εργασίας· πιστεύει ακράδαντα ότι το 
δικαίωμα στην εργασία και στο εισόδημα 
πρέπει να ισχύει και για τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 393
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19η. θεωρεί ότι η πρακτική άσκηση θα 
πρέπει να θεωρείται από τις εταιρείες 
επένδυση και όχι δωρεάν εργασία· 
υπενθυμίζει ότι οι νέοι συχνά δεν έχουν 
άλλες πηγές εισοδήματος όσο 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση· 
θεωρεί ότι η συμβολή των ασκουμένων 
είναι πολύτιμη και ουσιαστική και αξίζει 
να αμείβεται· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βάλουν τέλος στην 
πρακτική της μη αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης και να εξασφαλίσουν την 
ύπαρξη πρακτικής άσκησης υψηλής 
ποιότητας με αξιοπρεπή αμοιβή· 

Or. en

Τροπολογία 394
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
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19θ. θεωρεί ότι οι νεαροί ενήλικες 
εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται 
βάσει του επιπέδου εμπειρίας τους και να 
μην υπόκεινται σε διακρίσεις που 
συνεπάγονται σημαντικά χαμηλότερο 
μισθό αποκλειστικά και μόνο βάσει της 
ηλικίας τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα 
κράτη μέλη να βάλουν τέλος στην 
πρακτική του θεσμοθετημένου 
κατώτερου του ελάχιστου μισθού για τους 
νεαρούς ενήλικες εργαζόμενους· 

Or. en

Τροπολογία 395
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
Παράγραφος 19 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ι. τονίζει τη σημασία της αύξησης 
της χρηματοδότησης για τους άπορους 
στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) ως βασικό 
στοιχείο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και 
τρόπο συμβολής στην καταπολέμηση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας στην ΕΕ, 
όπως της στέρησης τροφής και της 
παιδικής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 396
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ια. υπενθυμίζει ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 έχει φέρει στην επιφάνεια 
αρκετές περιπτώσεις καταχρηστικών 
πρακτικών υπεργολαβίας στα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταπολεμήσουν τις 
καταχρηστικές πρακτικές υπεργολαβίας 
και να διασφαλίσουν την προστασία των 
εποχικών και διασυνοριακών 
εργαζομένων που απασχολούνται σε 
ολόκληρη την αλυσίδα υπεργολαβίας και 
εφοδιασμού· πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
εργαζόμενοι που επηρεάζονται πρέπει να 
προσλαμβάνονται απευθείας από τις 
εταιρείες, να λαμβάνουν τον ισχύοντα σε 
τοπικό επίπεδο μισθό και να 
απασχολούνται υπό τις ισχύουσες σε 
τοπικό επίπεδο συνθήκες εργασίας, όπως 
αυτές αναφέρονται στην εφαρμοστέα 
κλαδική συλλογική σύμβαση ή τη σχετική 
εθνική νομοθεσία· τονίζει την ανάγκη 
θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών 
που θα διασφαλίσουν την ανάληψη 
ευθύνης σε ολόκληρη την αλυσίδα 
υπεργολαβίας και θα εξασφαλίσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση που οι 
υπεργολάβοι δεν συμμορφώνονται με τον 
θεσμοθετημένο ελάχιστο μισθό ή τις 
εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τις ευθύνες 
του εργοδότη για την εξασφάλιση 
κατάλληλης και οικονομικά προσιτής 
στέγασης για τους εργαζόμενους, χωρίς 
να παρακρατείται το κόστος αυτής από 
τον μισθό των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ιβ. τονίζει ότι οι ήδη υπάρχουσες 
ανισότητες έχουν οξυνθεί από την 
πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς οι 
αρνητικές κοινωνικοοικονομικές 
συνέπειες έπληξαν σε δυσανάλογο βαθμό 
εκείνους που ήταν ήδη φτωχοί ή 
αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο φτώχειας 
και ευπάθειας·

Or. en

Τροπολογία 398
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες 
δεν πρέπει να οξυνθούν και ότι τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-9 δεν πρέπει να τις επωμιστούν οι 
εργαζόμενοι και οι φτωχοί μέσω μέτρων 
λιτότητας ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· εμμένει στην άποψη ότι πρέπει 
να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
ιδίως η φτώχεια, μεταξύ άλλων των 
εργαζομένων·

20. υπενθυμίζει ότι η κρίση λόγω της 
νόσου COVID-19 έχει πλήξει σημαντικά 
τους εργαζόμενους και τα μειονεκτούντα 
άτομα· εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
ιδίως η φτώχεια, μεταξύ άλλων των 
εργαζομένων· υπενθυμίζει εν προκειμένω 
ότι σημαντικό ποσοστό των πρόσθετων 
πόρων στο πλαίσιο της Συνδρομής στην 
Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις 
Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU) θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση 
της διαθεσιμότητας πόρων του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους με σκοπό την παροχή βοήθειας 
προς τους απόρους· υπογραμμίζει ομοίως 
τη σημασία της διασφάλισης ότι το ΕΚΤ+ 
θα λάβει επαρκείς πόρους στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 399
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες 
δεν πρέπει να οξυνθούν και ότι τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-9 δεν πρέπει να τις επωμιστούν οι 
εργαζόμενοι και οι φτωχοί μέσω μέτρων 
λιτότητας ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· εμμένει στην άποψη ότι πρέπει 
να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
ιδίως η φτώχεια, μεταξύ άλλων των 
εργαζομένων·

20. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές 
αποκρίσεις στην κρίση λόγω της νόσου 
COVID-19 πρέπει να επικεντρώνονται 
στον άνθρωπο και να βασίζονται στην 
παγκόσμια αλληλεγγύη· εμμένει στην 
άποψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ιδίως η φτώχεια, μεταξύ 
άλλων των εργαζομένων· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη 
προστασία για όλους τους ευάλωτους 
εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας και να συνεργαστούν με τις 
επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς 
εταίρους για την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών, πρακτικών και 
δίκαιων λύσεων απέναντι στις 
προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 400
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες 
δεν πρέπει να οξυνθούν και ότι τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-9 δεν πρέπει να τις επωμιστούν οι 
εργαζόμενοι και οι φτωχοί μέσω μέτρων 
λιτότητας ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· εμμένει στην άποψη ότι 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 

20. υπενθυμίζει ότι η κρίση λόγω της 
νόσου COVID-19 δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε επιβράδυνση των 
προσπαθειών για να αντιμετωπιστεί ιδίως 
η φτώχεια, μεταξύ άλλων των 
εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί επίσης για την επίτευξη 
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αντιμετωπιστεί ιδίως η φτώχεια, μεταξύ 
άλλων των εργαζομένων·

αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 401
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν 
πρέπει να οξυνθούν και ότι τις συνέπειες 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-9 δεν 
πρέπει να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι 
και οι φτωχοί μέσω μέτρων λιτότητας ή 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί 
ιδίως η φτώχεια, μεταξύ άλλων των 
εργαζομένων·

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν 
πρέπει να οξυνθούν και ότι για τις 
συνέπειες της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19 απαιτείται κοινωνική 
δέσμευση μεταξύ των διαφόρων 
ενδιαφερόμενων φορέων στο πλαίσιο της 
οποίας οι επιχειρηματίες, οι μισθωτοί και 
μη μισθωτοί εργαζόμενοι και οι ίδιες οι 
οικογένειες εκπροσωπούνται κατά τον 
ίδιο τρόπο, και προστατεύονται κατά την 
αναζήτηση των λύσεων που πρέπει να 
υιοθετηθούν·

Or. es

Τροπολογία 402
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν 
πρέπει να οξυνθούν και ότι τις συνέπειες 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-9 δεν 
πρέπει να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι 
και οι φτωχοί μέσω μέτρων λιτότητας ή 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ιδίως η 

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν 
πρέπει να οξυνθούν και ότι τις συνέπειες 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 δεν 
πρέπει να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι 
και οι φτωχοί· εμμένει στην άποψη ότι 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ιδίως η φτώχεια, μεταξύ 
άλλων των εργαζομένων·
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φτώχεια, μεταξύ άλλων των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 403
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν 
πρέπει να οξυνθούν και ότι τις συνέπειες 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-9 δεν 
πρέπει να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι 
και οι φτωχοί μέσω μέτρων λιτότητας ή 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ιδίως η 
φτώχεια, μεταξύ άλλων των εργαζομένων·

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν 
πρέπει να οξυνθούν και ότι τις συνέπειες 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 δεν 
πρέπει να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι 
και οι φτωχοί μέσω μέτρων λιτότητας ή 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ιδίως η 
φτώχεια, μεταξύ άλλων μέσω των σχεδίων 
και των δεσμών μέτρων της ΕΕ για την 
ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης της 
φτώχειας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 404
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί πλήρης προστασία των 
ευπαθών ομάδων που είναι εκείνες που 
επηρεάζονται χειρότερα από την 
πανδημία της νόσου COVID-19, μέσω 
ενίσχυσης όλων των διαρθρωτικών 
μέτρων κοινωνικής προστασίας σε 
συνδυασμό με τα προσωρινά επιδόματα 
που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της 
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πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης της διάρκειας και της 
χρηματοδοτικής στήριξης μέσω των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, του 
ύψους των επιδομάτων ελάχιστου 
εισοδήματος, των επιδομάτων στέγασης, 
των επιδομάτων τέκνων και των 
παροχών που συνδέονται με την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας, 
αποτρέποντας έτσι τη διεύρυνση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 405
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποβάλει προτάσεις για ελάχιστα 
πρότυπα όσον αφορά τις αντίστοιχες 
εθνικές ασφαλίσεις ανεργίας και ελάχιστα 
συστήματα ασφάλειας με τη μορφή 
νομικών κανονισμών-πλαισίων, 
προκειμένου να παρέχουν καλύτερη 
κοινωνική ασφάλιση στους εργαζόμενους 
και στους κατοίκους της Ευρώπης, ιδίως 
σχετικά με την κρίση της νόσου COVID-
19·

Or. de

Τροπολογία 406
Cindy Franssen, Romana Tomc, Maria Walsh, Dennis Radtke, Λουκάς Φούρλας, José 
Manuel Fernandes, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί να ληφθούν μέτρα/να 
αναληφθούν δράσεις ώστε να αποτραπεί 
μια νέα αύξηση της ακούσιας μερικής 
απασχόλησης ως αποτέλεσμα της νόσου 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 407
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. τονίζει ότι οι εκτεταμένες 
ανισότητες αποτελούν το βασικό αίτιο 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και ότι επιδεινώνονται από 
τους ισχύοντες χαμηλούς μισθούς με τους 
οποίους αμείβονται οι εργαζόμενοι και 
από την αναποτελεσματικότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
των αναδιανεμητικών πολιτικών, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, 
της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και 
των βασικών υπηρεσιών, όπως η 
αξιοπρεπής οικονομικά προσιτή στέγαση 
και οι ενεργειακές υπηρεσίες· επισημαίνει 
ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω 
της νόσου COVID-19, η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός αυξήθηκαν 
δραστικά σε πολλές χώρες λόγω της 
ξαφνικής μείωσης ή της απουσίας 
εισοδήματος από εκείνους που έχασαν τις 
θέσεις εργασίας τους ή ήρθαν 
αντιμέτωποι με μείωση του εισοδήματος 
και αύξηση του κόστους·

Or. en
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Τροπολογία 408
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν το 
μειωμένο ωράριο εργασίας και οι 
απολύσεις στα άτομα που βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση·

21. τονίζει τη θετική πτυχή των 
καθεστώτων μειωμένου ωραρίου 
εργασίας που έχουν θεσπιστεί από τα 
κράτη μέλη για τη διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας και τη διατήρηση 
μεγάλου μέρους των μισθών κατά τη 
διάρκεια της κρίσης και επικροτεί τον νέο 
μηχανισμό SURE εν προκειμένω· 
προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στον οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο που έχουν το μειωμένο ωράριο 
εργασίας και οι απολύσεις στα άτομα που 
βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 409
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν το 
μειωμένο ωράριο εργασίας και οι 
απολύσεις στα άτομα που βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση·

21. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν το 
μειωμένο ωράριο εργασίας και οι 
απολύσεις στα άτομα που βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση· για τον σκοπό αυτό, 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προστατέψουν τους εργαζόμενους και να 
εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα για 
όλους, μεταξύ άλλων παρέχοντας 
χρηματοδοτική στήριξη ώστε οι 
άνθρωποι να μην χάσουν τις θέσεις 
εργασίας τους και στήριξη του 
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εγγυημένου εισοδήματος στους 
αυτοαπασχολούμενους ή όσους 
απασχολούνται σε καθεστώς άτυπης 
απασχόλησης, οι οποίοι χάνουν εισόδημα 
λόγω της κρίσης· ακόμα, καλεί τα κράτη 
μέλη να προστατέψουν άτομα που ζουν 
υπό επισφαλείς συνθήκες αναστέλλοντας 
τις εξώσεις λόγω μη καταβολής του 
ενοικίου και των υποθηκών, στηρίζοντας 
την πληρωμή των λογαριασμών 
ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχοντας 
δωρεάν σχολικά γεύματα σε όσους τα 
χρειάζονται·

Or. en

Τροπολογία 410
Eugen Tomac

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν το 
μειωμένο ωράριο εργασίας και οι 
απολύσεις στα άτομα που βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση·

21. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν το 
μειωμένο ωράριο εργασίας και οι 
απολύσεις στα άτομα που βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση· καλεί τα κράτη 
μέλη, όπου είναι δυνατόν, να προωθούν 
τη μείωση των ωρών εργασίας έναντι των 
απολύσεων, ώστε ορισμένες κατηγορίες 
να μην επηρεάζονται αθέμιτα από την 
οικονομική κρίση·

Or. ro

Τροπολογία 411
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
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι στο πλαίσιο της κρίσης 
λόγω της νόσου COVID-19, λαμβάνει 
χώρα αυξανόμενος αριθμός διαδικασιών 
αναδιάρθρωσης· εκφράζει την ανησυχία 
του διότι οι εταιρείες δεν σέβονται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων σε 
ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή 
σε αυτές τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης 
και δεν συμμορφώνονται με τους 
υφιστάμενους κανονισμούς σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο στον εν λόγω τομέα· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλάβει επείγουσες και αποφασιστικές 
δράσεις έναντι των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών εταιρειών ώστε να 
διασφαλίσει την τήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή 
και τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις 
νομικές απαιτήσεις στο πλαίσιο των 
διαδικασιών αναδιάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 412
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι η κρίση λόγω της νόσου 
COVID-19 έδειξε για μια ακόμα φορά 
πόσο σημαντική είναι η απασχόληση στις 
υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
για τη λειτουργία της οικονομίας και της 
κοινωνίας μας· τονίζει ότι η εργασία στον 
τομέα της υγείας και της κοινωνικής 
πρόνοιας έχει καίρια σημασία και ότι 
συστηματικά υποτιμάται και 
υποαμείβεται· προσθέτει ότι το ισχύον 
ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 
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εμφανίζει τις ελλείψεις και τις ευπάθειες 
ενός συστήματος πρόνοιας που βασίζεται 
στην κινητικότητα και ότι υπάρχει 
ανάγκη για ανοδική σύγκλιση της 
κοινωνικής πρόνοιας·

Or. en

Τροπολογία 413
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές κατηγορίες που 
χαρακτηρίστηκαν ως συστημικής 
σημασίας στο σύνολο τους κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, όπως νοσοκόμες, 
νοσηλεύτριες ηλικιωμένων, πωλήτριες, 
παιδαγωγοί και καθαρίστριες· τονίζει ότι 
τα εν λόγω επαγγέλματα ασκούνται 
κυρίως από γυναίκες και συχνά 
χαρακτηρίζονται από χαμηλές αμοιβές 
και μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας· 

Or. de

Τροπολογία 414
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει ότι πολυάριθμοι 
μεθοριακοί εργαζόμενοι εργάζονται σε 
χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και 
υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ενώ 
μέρος αυτών εργάζεται χωρίς ασφάλεια 
υγείας και κοινωνική προστασία·
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Or. en

Τροπολογία 415
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
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 21α. δεδομένου ότι τα καθεστώτα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας δεν είναι 
ταυτόσημα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι 
οι διαφορές ως προς το επίπεδο των 
επιδομάτων στο πλαίσιο του μειωμένου 
ωραρίου εργασίας ποικίλλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην Ευρώπη, εκφράζει την 
ανησυχία ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλού 
επιπέδου επιδόματα στο πλαίσιο 
μειωμένου ωραρίου εργασίας απειλούνται 
ιδιαίτερα από τη φτώχεια των 
εργαζομένων· 

Or. en

Τροπολογία 416
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι πρέπει να μειωθεί η 
φορολογική επιβάρυνση προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οικονομική 
δραστηριότητα και να βοηθηθούν τα 
άτομα που έχουν πληγεί από τα 
συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας 
(Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo, ERTE) καθώς και οι 
επιχειρήσεις που έχουν υποστεί 
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις·
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Or. es

Τροπολογία 417
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αποτρέψουν μελλοντικά 
περιπτώσεις εκμετάλλευσης και απάτης 
μετακινούμενων και εποχιακών 
εργαζομένων στην Ευρώπη που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της νόσου COVID-19 και να 
παράσχουν συμβουλές στους πληγέντες, 
σε συνεργασία επίσης με συνδικαλιστικές 
οργανώσεις1α και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, με τη στήριξη 
της εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα 
υφιστάμενα μέτρα για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία μέσω 
αποτελεσματικότερων ελέγχων· 
__________________
1a π.χ. www.faire-mobilitaet.de/en

Or. de

Τροπολογία 418
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
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
στήριξη του καθεστώτος μειωμένου 
ωραρίου εργασίας, ο αριθμός των 
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απολύσεων θα αυξηθεί, καλεί την 
Επιτροπή να εισαγάγει ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης της ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 419
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται 
από την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης·

Or. pl

Τροπολογία 420
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται από 
την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, με 
διάθεση επαρκών πόρων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE· τονίζει ότι 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
σοβαρούς κλυδωνισμούς, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εγκρίνουν κοινά 
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μακροπρόθεσμα μέσα με σκοπό τη 
διατήρηση θέσεων εργασίας και 
δεξιοτήτων και να μειώσουν την πίεση 
που ασκείται στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά· αναμένει εν προκειμένω την 
επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για 
ένα μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφάλισης της ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 421
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται 
από την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
στοχευμένης ευρωπαϊκής και εθνικής 
στήριξης και με διάθεση επαρκών πόρων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τη δημιουργία 
του προσωρινού μέσου SURE και καλεί 
τα κράτη μέλη να το εφαρμόσουν 
σύντομα·

Or. en

Τροπολογία 422
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, με 
σκοπό την προστασία της υφιστάμενης 
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παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται από 
την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

απασχόλησης και της αποφυγής 
απολύσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
διάθεσης δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE·

Or. es

Τροπολογία 423
Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται από 
την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, με 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE·

Or. en

Τροπολογία 424
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται από 

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 μέσω 
ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η 
διάθεση δημόσιων κονδυλίων, όπως για 
παράδειγμα στο πλαίσιο του 
προγράμματος SURE, θα συνοδεύεται από 
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την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

την απαγόρευση της κατάργησης 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας· θεωρεί ότι 
τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται 
μόνο σε επιχειρήσεις που σέβονται τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και ότι 
οι αποδέκτριες επιχειρήσεις αποφεύγουν 
να πραγματοποιούν επαναγορές μετοχών 
ή να καταβάλλουν μερίσματα σε μετόχους 
και παρέχουν πριμ σε στελέχη, καθώς και 
να διασφαλίσουν ότι αυτές οι επιχειρήσεις 
δεν είναι εγγεγραμμένες σε φορολογικούς 
παραδείσους·

Or. en

Τροπολογία 425
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν ιδίως τις εργαζόμενες 
και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
καθώς όλες οι μελέτες δείχνουν ότι αυτές 
πλήττονται και θα συνεχίσουν να 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση· 

Or. en

Τροπολογία 426
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν στο εργατικό δυναμικό με την 
παροχή κινήτρων για την οργάνωση 
εξατομικευμένης εκπαίδευσης και 
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προγραμμάτων σπουδών που ενισχύουν, 
μεταξύ άλλων, τις ψηφιακές δεξιότητες, 
προκειμένου να προσαρμόσουν το 
εργατικό δυναμικό στις ανάγκες της 
μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας και να 
εξουδετερώσουν τον ψηφιακό 
αποκλεισμό των εργαζόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. pl

Τροπολογία 427
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν στην αύξηση πρόσβασης σε 
ευρυζωνικό διαδίκτυο και στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση σε 
αγροτικές περιοχές που κινδυνεύουν από 
ερήμωση και διαγενεακά μεταβιβαζόμενη 
φτώχεια·

Or. pl

Τροπολογία 428
Dominique Bilde, France Jamet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
και της εφαρμογής αυστηρών μέτρων 
κατά των μετεγκαταστάσεων, παράλληλα 
με την προώθηση της απασχόλησης και 
της πραγματοποίησης επενδύσεων σε 
νέες θέσεις εργασίας, σε μελλοντοστραφείς 
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πράσινη μετάβαση. υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην αποτελεσματική οικονομική 
μετάβαση, καταβάλλοντας επιπλέον κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την ενθάρρυνση 
της μεταφοράς δραστηριοτήτων της 
βιομηχανίας μας.

Or. fr

Τροπολογία 429
Sara Skyttedal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
προγραμμάτων απασχόλησης που έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικά και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε νέες 
θέσεις εργασίας, σε μελλοντοστραφείς 
υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην πράσινη μετάβαση· επισημαίνει 
τη σημασία της αποτελεσματικής και 
ενδελεχούς παρακολούθησης των πόρων 
της ΕΕ με σκοπό τον μετριασμό των 
αναποτελεσματικών προγραμμάτων και 
της απάτης, όπως η προβολή οικολογικού 
προσωπείου·

Or. en

Τροπολογία 430
Katrin Langensiepen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
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ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να προαχθεί η πράσινη 
και δίκαιη μετάβαση που δεν θα αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο μέσω επενδύσεων 
σε νέες, βιώσιμες, προσβάσιμες θέσεις 
εργασίας, σε μελλοντοστραφείς υποδομές 
και στον ψηφιακό μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 431
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες καλά αμειβόμενες και 
ασφαλείς θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και σε μια 
κοινωνική και βιώσιμη πράσινη 
μετάβαση·

Or. de

Τροπολογία 432
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές και στον 
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ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

ψηφιακό μετασχηματισμό, σύμφωνα με 
τον στόχο της προώθησης μιας 
κοινωνικά δίκαιης μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 433
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση· θεωρεί ότι θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση της απασχόλησης των νέων·

Or. en

Τροπολογία 434
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
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ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση· επισημαίνει ότι οι 
πολιτικές για τον ελάχιστο μισθό 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο σε ένα 
μείγμα πολιτικής για τη σταθεροποίηση 
του εισοδήματος προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της νόσου 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 435
Elisabetta Gualmini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
προγράμματα απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων, σε μελλοντοστραφείς 
υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 436
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις στην καινοτομία, σε νέες 
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μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

θέσεις εργασίας, σε μελλοντοστραφείς 
υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 437
Cindy Franssen, Romana Tomc, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Λουκάς Φούρλας, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες βιώσιμες θέσεις 
εργασίας, σε μελλοντοστραφείς υποδομές, 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 438
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε 
μελλοντοστραφείς υποδομές, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
πράσινη μετάβαση.

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά 
η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων 
κατάρτισης και απασχόλησης και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε νέες 
θέσεις εργασίας, σε μελλοντοστραφείς 
υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και στην πράσινη μετάβαση.

Or. es
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Τροπολογία 439
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. πιστεύει ακράδαντα ότι η 
ανάκαμψη της ΕΕ από τον άνευ 
προηγουμένου κοινωνικοοικονομικό 
κλυδωνισμό που προκάλεσε η πανδημία 
της νόσου COVID-19 δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω εκ νέου χρήσης του 
προϋπάρχοντος μακροοικονομικού 
κανονιστικού πλαισίου που έχει ήδη 
προκαλέσει την υποβάθμιση του επιπέδου 
διαβίωσης των πολιτών και έχει οξύνει τη 
φτώχεια και τις κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μπει τέλος στα μέτρα λιτότητας και να 
προχωρήσει η άμεση αναθεώρηση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου 
μακροοικονομικού κανονιστικού πλαισίου 
που θα καταστήσει εφικτή την έγκριση 
μιας ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης 
δέσμης δημόσιων πολιτικών, η οποία θα 
είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον 
στόχο της επίτευξης πλήρους 
απασχόλησης, των υψηλότερων δυνατών 
επιπέδων κοινωνικής προστασίας και 
μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης προς 
μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική 
οικονομία που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 440
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένους 
τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό εργασιακής ανασφάλειας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τομείς 
όπως η προσωρινή εργασία στον 
γεωργικό κλάδο, όπου οι εποχικοί 
εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με 
καταχρηστικές συνθήκες απασχόλησης, 
οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
παραβιάζουν όχι μόνο τα εργασιακά 
δικαιώματα αλλά και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 441
Özlem Demirel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να είναι σε θέση να μετριάσουν τις 
συνέπειες από την κρίση και τον 
μετασχηματισμό, π.χ. με περαιτέρω 
μέτρα κατάρτισης σε μελλοντοσταφείς 
θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν 
οικονομικά το ΕΚΤ+· 

Or. de

Τροπολογία 442
Radan Kanev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να προσέξει 
ιδιαιτέρως την επισφαλή εργασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες σε 
περιφερειακό επίπεδο, εγγυόμενη την 
ταχεία και δίκαιη κατανομή των 
κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης και άλλων διαθέσιμων 
ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του 
ΕΚΤ+, προκειμένου να υποστηριχθεί η 
προσαρμογή στους οικονομικούς 
μετασχηματισμούς, όπου η αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων, η απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων και η επένδυση θα είναι 
εξίσου ζωτικής σημασίας και οι 
επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες θα 
είναι εξέχουσας σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 443
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
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι χαμηλού 
εισοδήματος αντιμετωπίζουν υψηλότερο 
κίνδυνο έκθεσης στη νόσο COVID-19 
επειδή εργάζονται σε τομείς με 
σημαντικά περισσότερη ανθρώπινη 
επαφή, όπως ο τομέας παροχής 
φροντίδας, ο τομέας των μεταφορών ή 
επειδή αναλαμβάνουν εργασία μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών χωρίς 
δυνατότητα τηλεργασίας· ασκεί έντονη 
κριτική στη μακρά περίοδο υλοποίησης 
της ταξινόμησης της νόσου COVID-19 
στην οδηγία σχετικά με τους βιολογικούς 
παράγοντες (οδηγία 2000/54/ΕΚ)· ζητεί 
την επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας 
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σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες 
με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
προσαρμογή της σε παγκόσμιες 
πανδημίες και άλλες έκτακτες 
καταστάσεις, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των 
εργαζομένων έναντι των κινδύνων 
έκθεσης·

Or. en

Τροπολογία 444
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
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι 
χαμηλού εισοδήματος εργάζονται συχνά 
σε τομείς που ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
σωματικής καταπόνησης, η οποία 
ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες 
επιπτώσεις για τη σωματική και την 
πνευματική ευεξία και να επηρεάζει τη 
δυνατότητά τους να έχουν εισόδημα στο 
μέλλον· πιστεύει ότι η ισχύουσα 
νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία δεν εστιάζει σε επαρκή 
βαθμό στην πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει το συντομότερο δυνατό ένα νέο 
στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία μετά το 2020, και 
καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να 
εντοπίσει τις προκλήσεις και να 
παρουσιάσει μέσα με τα οποία αυτές θα 
μπορέσουν να αντιμετωπιστούν από τους 
εργαζόμενους σε χαμηλά αμειβόμενους 
τομείς· τονίζει ότι η στρατηγική πρέπει να 
περιλαμβάνει εστίαση στους 
εργαζόμενους σε πλατφόρμες και στους 
εργαζόμενους σε άτυπο καθεστώς 
απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να 
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τροποποιήσει την οδηγία 2004/37/ΕΚ, 
αναθεωρώντας και επεκτείνοντας το 
πεδίο εφαρμογής των οριακών τιμών 
επαγγελματικής έκθεσης για μια σειρά 
από καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
ουσίες·

Or. en

Τροπολογία 445
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
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επισημαίνει ότι το άγχος που 
συνδέεται με την εργασία παρατηρείται 
σε μεγάλο βαθμό σε τομείς χαμηλού 
εισοδήματος· θεωρεί ότι το άγχος που 
συνδέεται με την εργασία πρέπει να λάβει 
σαφή προτεραιότητα στον ευρωπαϊκό 
κανονισμό για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τους 
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, να 
προτείνουν οδηγία για το άγχος που 
συνδέεται με την εργασία και, σε αυτό το 
πλαίσιο, να θεσπίσουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τις εταιρίες προκειμένου 
αυτές να καταπολεμήσουν το άγχος που 
συνδέεται με την εργασία και να ζητούν 
από όλες τις εταιρείες την εκπόνηση 
εταιρικής πολιτικής σχετικά με το άγχος 
που συνδέεται με την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 446
Radan Kanev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23δ. παροτρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή του 
υφιστάμενου κεκτημένου και να 
επανεξετάσει τη σχετική εργατική 
νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου η 
ποιότητα και οι συνθήκες εργασίας να 
βελτιωθούν για τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα και με 
τις διατάξεις του άρθρου 151 ΣΛΕΕ, να 
προσαρμοστούν στις σύγχρονες ψηφιακές 
πραγματικότητες και να τονώσουν τις 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, και παράλληλα να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι η υφιστάμενη 
κατάσταση που δημιουργήθηκε από την 
πανδημία της νόσου COVID-19 θα έχει 
σοβαρό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο 
στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και στις συνθήκες εργασίας 
στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να υπάρξει 
εστίαση στις ομάδες που είναι 
περισσότερο ευάλωτες ως προς την 
εργασιακή ανασφάλεια ή ζουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας και οι οποίες 
είναι συνεπώς περισσότερο πιθανόν να 
βιώσουν αποκλεισμό ή κοινωνική 
μειονεξία·

Or. en

Τροπολογία 447
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23ε. θεωρεί ότι έχει τεράστια σημασία 
να διασφαλισθεί ότι η εφαρμογή του 
σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη 
στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας και 



AM\1212061EL.docx 153/153 PE655.980v01-00

EL

των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και 
βασίζεται σε έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό που περιλαμβάνει στόχους και 
σημεία αναφοράς, προκειμένου να 
μπορέσει να υπολογιστεί με διαφανή 
τρόπο το σύνολο της προόδου που έχει 
σημειωθεί· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει 
πλήρως τόσο στον εκ των προτέρων όσο 
και στον εκ των υστέρων έλεγχο του 
σχεδίου ανάκαμψης και ότι όλα τα 
εκλεγμένα μέλη του πρέπει να 
συμμετάσχουν επίσημα προκειμένου να 
διασφαλισθεί η πλήρως δημοκρατική και 
διαφανής διαδικασία αξιολόγησης και 
υλοποίησης·

Or. en


