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Τροπολογία 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
έρευνα του Eurofound διαπίστωσε ότι τα 
οικονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από 
τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά την πανδημία έχουν 
μειώσει τις οικονομικές δυσχέρειες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
διαπίστωσε επίσης πολύ υψηλότερα 
επίπεδα εμπιστοσύνης τόσο στην εθνική 
κυβέρνηση όσο και στην ΕΕ μεταξύ των 
ερωτηθέντων που έλαβαν στήριξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
αποκάλυψε ότι, λόγω των οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης της 
COVID-19, περισσότερα νοικοκυριά 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε 
σχέση με πριν αρχίσει η κρίση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν οι μισοί 
από τους ερωτηθέντες (47 %) δήλωσαν 
ότι το νοικοκυριό τους δυσκολεύεται να 
καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες· 

Or. en

Τροπολογία 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
έρευνα του Eurofound διαπίστωσε ότι το 
13 % των αυτοαπασχολούμενων 
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ερωτηθέντων χωρίς προσωπικό και το 
8 % των ερωτηθέντων που εργάζονταν 
για κάποιον εργοδότη έμειναν άνεργοι 
από την αρχή της πανδημίας της COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ερωτηθέντες της νεότερης ηλικιακής 
ομάδας (18-34) και όσοι ήταν 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ήταν πιο πιθανό να έχουν 
μείνει άνεργοι κατά την πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
έρευνα του Eurofound υπογραμμίζει ότι η 
κρίση της COVID-19 δημιουργεί σοβαρό 
κίνδυνο οπισθοδρόμησης κατά δεκαετίες 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων στη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά 
αν η δραστηριότητα παρεμποδίζεται 
περισσότερο σε τομείς όπου οι γυναίκες 
υπερεκπροσωπούνται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η λήψη μέτρων είναι 
επιτακτική ανάγκη τόσο από κοινωνικής 
όσο και από οικονομικής πλευράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επισημαίνει τη 
σημασία της εφαρμογής πολιτικών 
μέτρων αντιμετώπισης που μπορούν να 
υποστηρίξουν την ισότητα των φύλων και 
την ένταξη των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό·

Or. en
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Τροπολογία 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναμενόμενο η υγειονομική κρίση να 
πυροδοτήσει οικονομική και κοινωνική 
κρίση που επηρεάζει βαθιά τις αγορές 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προηγούμενη έρευνα του Eurofound 
έδειξε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με μέτρα που βασίζονται 
στους δημόσιους και κοινωνικούς 
εταίρους για τη διατήρηση και 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή τη 
στήριξη του εισοδήματος για τους 
ανέργους και όσους βρίσκονται εκτός 
εργατικού δυναμικού, αναγνωρίζοντας, εν 
προκειμένω, τη σημασία των 
συγχρηματοδοτούμενων μέτρων από 
ευρωπαϊκά ταμεία όπως το ΕΚΤ και το 
ΕΤΠ·

Or. en

Τροπολογία 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2020, είναι 

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020·
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μειωμένη σε σχέση με την εν λόγω 
αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής (-
25 700 εκατ. EUR)·

Or. de

Τροπολογία 6
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε 
σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. 
EUR)·

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και σημειώνει ότι η πρόταση 
του Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2020, 
είναι μειωμένη σε σχέση με την εν λόγω 
αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής (-
25 700 εκατ. EUR)·

Or. it

Τροπολογία 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε 

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020· επικροτεί το ιστορικό σχέδιο 
ανάκαμψης που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά εκφράζει τη 
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σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. 
EUR)·

λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση του 
Συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2020, για το 
ΠΔΠ, είναι μειωμένη σε σχέση με την εν 
λόγω αναθεωρημένη πρόταση της 
Επιτροπής (-25 700 εκατ. EUR)·

Or. fr

Τροπολογία 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε 
σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. 
EUR)·

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε 
σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. 
EUR)· επιπλέον, εκφράζει τη λύπη του για 
την καθυστερημένη και ανεπαρκή 
απάντηση και από τα δύο θεσμικά 
όργανα για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αντικτύπου της πανδημίας 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 9
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε 
σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. 
EUR)·

1. αναγνωρίζει ότι το προτεινόμενο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
βασίζεται στις νέες προτάσεις της 
Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, της 27ης 
Μαΐου 2020, και εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου, 
της 21ης Ιουλίου 2020, είναι μειωμένη σε 
σχέση με την εν λόγω αναθεωρημένη 
πρόταση της Επιτροπής (-25 700 εκατ. 
EUR)· υπογραμμίζει ότι η τρέχουσες 
έκτακτες περιστάσεις δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με έναν προϋπολογισμό 
σχεδιασμένο για μια συνήθη κατάσταση 
και τονίζει ότι χρειάζεται μια πιο 
φιλόδοξη απάντηση, σύμφωνη με τη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί 
περισσότερο λόγω της πανδημίας· 
αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο όλων των 
ευρωπαϊκών ταμείων και προγραμμάτων 
στον κοινωνικό τομέα, ειδικότερα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
της πρωτοβουλίας για την απασχόληση 
των νέων (ΠΑΝ), του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
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Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020·

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020, καθώς και τον ακόμα πιο 
ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν 
τα μελλοντικά ΕΚΤ+ και ΕΤΠ την 
επόμενη επταετία·

Or. en

Τροπολογία 11
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020·

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας· σημειώνει τον ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020·

Or. it

Τροπολογία 12
Stelios Kympouropoulos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020·

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας, ειδικά στις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες· αναγνωρίζει τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020·

Or. el

Τροπολογία 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

2. υπενθυμίζει ότι, πριν από την 
πανδημία COVID-19, περισσότεροι από 
100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
αντιμετώπιζαν προβλήματα φτώχειας και 
υλικής στέρησης σε καθημερινή βάση, και 
ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί 
λόγω της πανδημίας· αναγνωρίζει τον 
καίριο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του 
προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
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Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020·

Απόρους (ΤΕΒΑ) στο τρέχον ΠΔΠ 2014-
2020· ζητεί από την Ένωση να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την τόνωση της 
συνεκτικότητας και της κοινωνικής 
σύγκλισης στην Ευρώπη· προτείνει να 
διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ, 
και ιδίως το ΤΕΒΑ, για να 
αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 14
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά 
την πανδημία COVID-19·

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι μόνο ένας κοινωνικός και 
βιώσιμος προϋπολογισμός που δεν αφήνει 
κανέναν πίσω –συμπεριλαμβάνοντας 
άτυπα νοικοκυριά όπως οικογένειες 
ΛΟΑΔΜ ή μονογονεϊκές οικογένειες, 
ηλικιωμένους, μετανάστες και 
πρόσφυγες, Ρομά, νέους και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες, καθώς και τον 
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα– θα 
βοηθήσει στην ανάκαμψη μετά την 
πανδημία COVID-19·
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Or. en

Τροπολογία 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους και τις οικογένειες τους, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει σε 
αυτό το πλαίσιο ότι το 2021 θα είναι ένα 
κρίσιμο έτος για τον προϋπολογισμό· 
υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι ο 
προϋπολογισμός θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19, καθώς επίσης τα δυσανάλογα 
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στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών έχουν στοιχίσει χιλιάδες 
ζωές στην Ευρώπη και έχουν οδηγήσει σε 
μια άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον οικονομικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

Or. de

Τροπολογία 17
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους, ιδίως τους μεθοριακούς 
εργαζομένους, και τις επιχειρήσεις, ιδίως 
τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, και ότι επομένως απαιτείται 
μια άνευ προηγουμένου αντίδραση· 
επισημαίνει ότι το 2021 θα είναι ένα 
κρίσιμο έτος για τον προϋπολογισμό, 
δεδομένου ότι είναι το πρώτο έτος του 
ΠΔΠ 2021-2027 και το πρώτο έτος 
«ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-
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κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

19»· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι ο 
προϋπολογισμός θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση της κατάστασης στον 
κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
απασχόλησης, σε μια εποχή κρίσης άνευ 
προηγουμένου μετά την πανδημία COVID-
19·

Or. fr

Τροπολογία 18
Stelios Kympouropoulos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19;·

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αποτελεσματική 
αντίδραση· επισημαίνει ότι το 2021 θα 
είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19;·

Or. el

Τροπολογία 19
Miriam Lexmann
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους, τις ΜΚΟ και τις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις και τις 
επιχειρήσεις, και ότι επομένως απαιτείται 
μια άνευ προηγουμένου αντίδραση· 
επισημαίνει ότι το 2021 θα είναι ένα 
κρίσιμο έτος για τον προϋπολογισμό, 
δεδομένου ότι είναι το πρώτο έτος του 
ΠΔΠ 2021-2027 και το πρώτο έτος 
«ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-
19»· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι ο 
προϋπολογισμός θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση της κατάστασης στον 
κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 
απασχόλησης, σε μια εποχή κρίσης άνευ 
προηγουμένου μετά την πανδημία COVID-
19·

Or. en

Τροπολογία 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
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προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19· επισημαίνει ότι ο 
προϋπολογισμός για το 2021 οφείλει όχι 
μόνο να ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες 
κοινωνικές προκλήσεις της πανδημίας 
COVID-19 που συνδέονται με την 
απασχόληση αλλά και να στηρίζει τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις κατά 
τη μετάβαση προς μια πιο αλληλέγγυα, 
πιο ψηφιακή και πιο πράσινη οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 

3. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές 
στην Ευρώπη και έχει οδηγήσει σε μια 
άνευ προηγουμένου κρίση με 
καταστροφικές συνέπειες για τους 
ανθρώπους, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, και ότι 
επομένως απαιτείται μια άνευ 
προηγουμένου αντίδραση· επισημαίνει ότι 
το 2021 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για τον 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι είναι το 
πρώτο έτος του ΠΔΠ 2021-2027 και το 
πρώτο έτος «ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19»· επισημαίνει, 
ειδικότερα, ότι ο προϋπολογισμός θα 
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πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19·

πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της 
κατάστασης στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της απασχόλησης, σε μια 
εποχή κρίσης άνευ προηγουμένου μετά την 
πανδημία COVID-19· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός 2021 θα συμπληρωθεί 
από 211 δισ. EUR σε επιχορηγήσεις και 
περίπου 133 δισ. EUR σε δάνεια στο 
πλαίσιο του Next Generation EU, που 
πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
151 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη, 
έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά 
δικαιώματα όπως αυτά που ορίζονται 
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που 
υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 
Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό 
Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 
1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της 
απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, την 
κατάλληλη κοινωνική προστασία, την 
ανάπτυξη της διαρκούς και υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 



PE657.169v01-00 18/56 AM\1212310EL.docx

EL

Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός για 
το 2021 θα πρέπει πρωτίστως να εστιάζει 
στον μετριασμό των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 και στην 
υποστήριξη της ανάκαμψης των κρατών 
μελών, βασιζόμενος παράλληλα στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό· τονίζει ότι η 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιδείξουν πλήρη αλληλεγγύη σε όσους 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να 
εξασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν θα 
αφεθεί μόνη της να καταπολεμήσει την 
πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 17ης 
Απριλίου 2020 σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της, κάλεσε την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα σε μέτρα βοήθειας και 
μετριασμού της κρίσης για τις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, μέσω 
ενός ειδικού ταμείου έκτακτης στήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, 
και θα πρέπει να πλαισιώνονται από 
ισχυρή κοινωνική διάσταση, για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων και των 
αναγκών εκείνων που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση, ιδίως των 
δυνητικά ευάλωτων και μειονεκτουσών 
ομάδων, των οποίων η ένταξη στην αγορά 
εργασίας πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη· θεωρεί ότι 
η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι το 
καλύτερο μέσο για την καταπολέμηση της 
φτώχειας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη 
να ενσωματώσουν πλήρως τα ευάλωτα 
άτομα, ιδίως τα άτομα με αναπηρία, στην 
αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια και 
τη φτώχεια των ηλικιωμένων·

Or. de

Τροπολογία 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των ευάλωτων και μειονεκτουσών 
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μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

ομάδων, όπως των ατόμων σε κατάσταση 
φτώχειας, των ανέργων, των 
ηλικιωμένων, των νέων, των ατόμων με 
αναπηρίες, των μετακινούμενων 
εργαζομένων και των μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 27
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να φέρουν ευκαιρίες 
ποιοτικής απασχόλησης που συνάδουν με 
το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και βιώσιμη ανάπτυξη σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, και να 
τονώσουν την ανθεκτικότητα των 
κοινωνιών μας, και επίσης θα πρέπει να 
πλαισιώνονται από ισχυρή κοινωνική 
διάσταση, για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων 
και των αναγκών εκείνων που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση, ιδίως 
των υφιστάμενων και δυνητικά ευάλωτων 
και μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί· 
αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι τομείς 
που έχουν πληγεί σοβαρότερα από την 
κρίση είναι γυναικοκρατούμενοι και 
βασικοί τομείς με ήδη επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, και ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν ειδικές προσπάθειες και να 
διατεθούν ειδικοί πόροι κατά την περίοδο 
ανάκαμψης για να βελτιωθούν οι 
συνθήκες απασχόλησης και η 
αναγνώριση αυτών των τομέων·

Or. en
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Τροπολογία 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης και ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης θα πρέπει να ωφελήσουν τους 
πολίτες και να εστιάσουν πρωτίστως στο 
να τονώσουν την ποιοτική απασχόληση 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και την 
ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και θα 
πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 29
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
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μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, 
των ατόμων με αναπηρίες ή των μόνων 
γονέων, των οποίων η ένταξη στην αγορά 
εργασίας πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων στην ΕΕ και στις υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη της, και των αναγκών 
εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση, ιδίως των δυνητικά 
ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων, των 
οποίων η ένταξη στην αγορά εργασίας 
πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 31
Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
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απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί· τονίζει ότι 
οι ηλικιωμένοι συγκαταλέγονται στις 
περισσότερο ευάλωτες ομάδες και ότι τα 
προγράμματα για την ανακούφιση των 
δυσκολιών τους θα πρέπει να λάβουν 
χρηματοδοτική στήριξη·

Or. sl

Τροπολογία 32
Stelios Kympouropoulos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη ή η διατήρηση στην αγορά 
εργασίας πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί·

Or. el
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Τροπολογία 33
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

4. τονίζει ότι οι προσπάθειες 
ανάκαμψης θα πρέπει να τονώσουν την 
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως και 
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, και 
θα πρέπει να πλαισιώνονται από ισχυρή 
κοινωνική διάσταση, για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων και των αναγκών εκείνων που 
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, 
ιδίως τωννέων, των δυνητικά ευάλωτων 
και μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων η 
ένταξη στην αγορά εργασίας πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενισχυθεί·

Or. fr

Τροπολογία 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να αναγάγουν την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε 
προτεραιότητα, ιδίως στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης, να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά 
μέσα όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία 
και τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 
Erasmus +, και να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
των νέων και την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας αυτών·

Or. fr
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Τροπολογία 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να παρουσιάσει νομοθετική 
πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
αντασφαλίσεως παροχών ανεργίας το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 37
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

5. λαμβάνει υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να εστιάσει στις ανάγκες των ατόμων και 
στην κοινωνική ευημερία, και να 
οδηγήσει σε κοινωνική βιωσιμότητα, 
υποστηρίζοντας τη δημιουργία 
αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, προωθώντας την 
επανειδίκευση των εργαζομένων και 
δημιουργώντας κοινωνικές υποδομές, 
ώστε κανείς να μην μένει στο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 39
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
απασχόλησης για όλα τα φύλα και στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων παρέχοντας κατάλληλη δια 
βίου κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 40
Stelios Kympouropoulos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων·

5. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαθέσει 1,5 δισ. EUR στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το 
2021 και επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη της επανειδίκευσης των 
εργαζομένων σε νέες σύγχρονες θέσεις 
εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. χαιρετίζει τον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό της Επιτροπής με 
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μεγαλύτερο κονδύλιο για την εξωτερική 
δράση, που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· υπενθυμίζει 
την εξεταζόμενη πρόταση για εγγραφή 
του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό και τη 
συμπερίληψή του στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, που υποστηρίζεται από το 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή· 
υπενθυμίζει, επίσης ότι οι υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη θα πρέπει να 
επωφελούνται από τα ΕΤΑ·

Or. en

Τροπολογία 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει 
την ενίσχυση των συνεργειών και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου· 
υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει 
το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ευρώπης, θέτοντας σε εφαρμογή τις 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· εφιστά 
ιδιαίτερα την προσοχή στον καίριο ρόλο 
του ΕΚΤ+ στο στάδιο μετά την πανδημία· 
προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του και την επίτευξη των 
στόχων του· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων 
που πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ 
στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
(12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. 

6. θεωρεί ότι το τρέχον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η ΠΑΝ και το 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI) είχαν μέχρι 
στιγμής ελάχιστο αντίκτυπο και τα 
προβλήματα για τα οποία 
δημιουργήθηκαν δεν αντιμετωπίστηκαν 
με αποτελεσματικό τρόπο· εφιστά 
ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι η 
γραφειοκρατία του ΕΚΤ εμποδίζει την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
προγραμμάτων στήριξης· τονίζει ότι οι 
αυστηρές και περίπλοκες διοικητικές 
συνθήκες για μικρές οργανώσεις είναι 
πολύ απαιτητικές και χρονοβόρες και ότι 
η δομή του ΕΚΤ εστιάζει περισσότερο 
στη διαδικασία από ό, τι στην 
αξιολόγηση· τονίζει, επομένως, την 
ανάγκη για προσεκτικό εξορθολογισμό 
αυτών των κονδυλίων και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου·
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EUR σε πιστώσεις πληρωμών)·

Or. de

Τροπολογία 43
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· υπενθυμίζει ότι 
το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στον καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο 
στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί 
ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του και την επίτευξη των 
στόχων του· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που 
πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
(12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. 
EUR σε πιστώσεις πληρωμών)·

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· υπενθυμίζει ότι 
το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης· 
εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στον καίριο 
ρόλο του ΕΚΤ+ στο στάδιο μετά την 
πανδημία· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε 
μείωση του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
αποτελεσματική εφαρμογή του και την 
επίτευξη των στόχων του· εκφράζει, εν 
προκειμένω, την ανησυχία του για το 
σχέδιο πιστώσεων που πρότεινε η 
Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2021 (12 655,1 
εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών)·

Or. it

Τροπολογία 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· υπενθυμίζει ότι 
το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στον καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο 
στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί 
ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του και την επίτευξη των 
στόχων του· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που 
πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
(12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. 
EUR σε πιστώσεις πληρωμών)·

6. αναγνωρίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα πρέπει να επιτρέψει 
την ενίσχυση των συνεργειών και τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου· 
υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το 
κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ευρώπης και για την ανάκαμψη μετά την 
κρίση της COVID-19, θέτοντας σε 
εφαρμογή τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 
απορρίπτει οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+, η οποία εκτός 
του ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
αποτελεσματική εφαρμογή του και την 
επίτευξη των στόχων του, διακυβεύει 
επίσης την αποτελεσματική ανάκαμψη· 
εκφράζει, εν προκειμένω, την ανησυχία 
του για το σχέδιο πιστώσεων που πρότεινε 
η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2021 (12 655,1 
εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών) και ζητεί να 
αυξηθεί σημαντικά, ιδίως για να 
αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ανεργία 
και η ανεργία των νέων και των 
ηλικιωμένων, η παιδική φτώχεια, ο 
κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, οι διακρίσεις, για να 
εξασφαλιστεί ενισχυμένος κοινωνικός 
διάλογος, να αντιμετωπιστούν οι 
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 
δημογραφικές αλλαγές και να 
εξασφαλιστεί πρόσβαση σε όλους, και 
ειδικά στους γηράσκοντες πληθυσμούς, 
σε ζωτικής σημασίας βασικές υπηρεσίες 
όπως η υγειονομική περίθαλψη, η 
κοινωνική προστασία, η κινητικότητα, η 
επαρκής σίτιση και η αξιοπρεπής 
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στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 45
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· υπενθυμίζει ότι 
το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στον καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο 
στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί 
ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του και την επίτευξη των 
στόχων του· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που 
πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
(12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. 
EUR σε πιστώσεις πληρωμών)·

6. χαιρετίζει την επικείμενη 
συγχώνευση του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου, εκφράζει τη λύπη 
του, ωστόσο, για το γεγονός ότι το 
συνολικό ποσό παραμένει κάτω από το 
επίπεδο της περιόδου 2014-2020 και 
ανησυχεί βαθιά για τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες αυτών των ανεπαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων· υπενθυμίζει ότι 
το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στον καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο 
στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί 
ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του και την επίτευξη των 
στόχων του· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που 
πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 
(12 655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. 
EUR σε πιστώσεις πληρωμών)·
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Or. en

Τροπολογία 46
Stelios Kympouropoulos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· υπενθυμίζει ότι το 
ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στον καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο 
στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί 
ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική 
εφαρμογή του και την επίτευξη των 
στόχων του· εκφράζει, εν προκειμένω, την 
ανησυχία του για το σχέδιο πιστώσεων που 
πρότεινε η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο 
σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 (12 
655,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών)·

6. χαιρετίζει τον επικείμενο 
εξορθολογισμό του τρέχοντος ΕΚΤ, της 
ΠΑΝ, του ΤΕΒΑ και του EaSI στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), ο οποίος θα επιτρέψει την 
ενίσχυση των συνεργειών και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· υπενθυμίζει ότι το 
ΕΚΤ+ θα αποτελέσει το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
θέτοντας σε εφαρμογή τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στον καίριο ρόλο του ΕΚΤ+ στο 
στάδιο μετά την πανδημία· προειδοποιεί 
ότι οποιαδήποτε μείωση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ θα θέσει σε 
κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή 
του και την επίτευξη των στόχων του· 
εκφράζει, εν προκειμένω, την ανησυχία 
του για το σχέδιο πιστώσεων που πρότεινε 
η Επιτροπή για το ΕΚΤ+ στο σχέδιο 
προϋπολογισμού για το 2021 (12 655,1 
εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων, 15 374,8 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών)·

Or. el

Τροπολογία 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο μέσο 
REACT-EU σχεδιασμένο να αυξήσει το 
ποσό της χρηματοδότησης που διατίθεται 
στην πολιτική συνοχής, επιπροσθέτως 
των υφιστάμενων κονδυλίων 2014-2020 
και επιπλέον των προτεινόμενων 
κονδυλίων για την περίοδο 2021-2027· 
ανησυχεί ωστόσο για τον προσωρινό 
βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα του και για 
το γεγονός ότι το ΕΚΤ+ μόνο του δεν 
διαθέτει αρκετούς χρηματοδοτικούς 
πόρους για την υπόλοιπη περίοδο του 
ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με το REACT-EU έως τις 31 
Μαρτίου 2025, που θα καλύπτει τις 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τα έτη 
2020, 2021 και 2022, με πληροφορίες 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων του 
REACT-EU, την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων του, τα είδη των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων, τους 
δικαιούχους και τους τελικούς αποδέκτες 
των χρηματοδοτικών κονδυλίων και την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του στην 
υποβοήθηση της οικονομικής 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της 
Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο της 
ανάκαμψης από την έξαρση της COVID-
19, η αντιμετώπιση της παιδικής 
φτώχειας θα γίνει ακόμα πιο σημαντική 
τα επόμενα χρόνια· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, τη θέση τόσο του 
Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν 
τουλάχιστον 5 % των πόρων του ΕΚΤ+ 
υπό επιμερισμένη διαχείριση για να 
στηρίξουν δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά· 
συνεπώς, και σύμφωνα με τη θέση του 
Κοινοβουλίου για το ΕΚΤ+, επιμένει ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μια χωριστή θέση 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+ για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά με κονδύλιο 3 δισεκατομμυρίων 
για το έτος 2021·

Or. en

Τροπολογία 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι η κρίση της 
COVID-19 έχει ήδη αφήσει πολλούς 
ανθρώπους άνεργους, ειδικά νέους, που 
βρίσκονται συχνότερα σε επισφαλή 
απασχόληση· χαιρετίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, τα σχέδια της Επιτροπής να 
ενισχύσει την ευρωπαϊκή εγγύηση για τη 
νεολαία και επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 
να επενδύουν επαρκείς πόρους του ΕΚΤ+ 
σε μέτρα για τη στήριξη της 
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απασχόλησης των νέων και ότι πρέπει, 
επομένως, να διαθέσουν τουλάχιστον 
15 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ υπό 
επιμερισμένη διαχείριση σε στοχευμένες 
δράσεις και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της 
ποιοτικής απασχόλησης των νέων·

Or. en

Τροπολογία 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. χαιρετίζει μια σειρά νέων 
προτάσεων από την Επιτροπή για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
επιπτώσεων της τρέχουσας ή των 
μελλοντικών κρίσεων· σημειώνει, σε αυτό 
το πλαίσιο, τη θέσπιση προσωρινών 
μέτρων στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ για την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων· 
προειδοποιεί σχετικά με τον πιθανό 
κίνδυνο αποδυνάμωσης των 
υποχρεώσεων θεματικής συγκέντρωσης 
που θα έθεταν σε κίνδυνο βασικούς 
στόχους και επενδύσεις του ΕΚΤ+, καθώς 
και την ορθή χρήση και 
αποτελεσματικότητα των επενδύσεων 
από το ΕΚΤ+, καθώς, σε περίπτωση 
έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις 
που επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του 
ίδιου του ΕΚΤ+ και μειώνουν τις 
υποχρεώσεις θεματικής συγκέντρωσης·

Or. en
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Τροπολογία 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. επιπλέον, αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής 
να χρηματοδοτηθούν συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας στο πλαίσιο 
αυτών των προσωρινών μέτρων· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα συστήματα 
μειωμένου ωραρίου εργασίας ήδη 
προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το 
νεοεισαχθέν προσωρινό μέσο SURE, που 
είναι πολύ μεγαλύτερου όγκου, και ότι η 
Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εισαγάγει 
σύντομα ένα μόνιμο μέσο με τη μορφή 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
αντασφάλισης ανεργίας· τονίζει, σε αυτό 
το πλαίσιο, ότι το ΕΚΤ+ έχει ήδη ελλιπείς 
πόρους για τις αρχικές θεματικές του 
συγκεντρώσεις, οι οποίες σε αυτήν την 
περίπτωση θα μειώνονταν ακόμα 
περισσότερο· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι 
τα συστήματα μειωμένου ωραρίου 
εργασίας απαιτούν πολύ περισσότερα 
χρήματα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να θεσπίσει το ευρωπαϊκό 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)



AM\1212310EL.docx 37/56 PE657.169v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. τονίζει τη σημασία της αρχής της 
εταιρικής σχέσης για την εξασφάλιση της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της 
υλοποίησης και της παρακολούθησης των 
έργων που χρηματοδοτούνται από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (ΕΔΕΤ)· θεωρεί απαραίτητο η 
αρχή της εταιρικής σχέσης να 
συμπεριληφθεί στα ΕΔΕΤ, καθώς και σε 
άλλα συναφή ενωσιακά ταμεία, όπως ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το REACT EU, και για 
την περίοδο 2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 53
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο εν λόγω επερχόμενος 
εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται 
σε στοιχεία και σε εκτίμηση των 
επιπτώσεων, ενώ επίσης θα πρέπει να 
συνάδει με το θεματολόγιο για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας, καθώς και με 
τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι οι δραστηριότητες που 
υλοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων θα πρέπει πάντοτε να οδηγούν 
σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και 
ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές 
δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα 
συνολικά ανώτατα όρια του 

διαγράφεται
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προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο εν λόγω επερχόμενος 
εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε 
στοιχεία και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, 
ενώ επίσης θα πρέπει να συνάδει με το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, καθώς και με τις σχετικές 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται 
στον τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει πάντοτε 
να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και 
ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές 
δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα 
συνολικά ανώτατα όρια του 
προϋπολογισμού·

7. τονίζει ότι ο εν λόγω επερχόμενος 
εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε 
στοιχεία και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, 
ενώ επίσης θα πρέπει να συνάδει με το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, καθώς και με τις σχετικές 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου· πιστεύει ότι ο εξορθολογισμός 
θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
επιπτώσεων που επισημαίνονται από την 
κρίση της COVID-19· επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι οι δραστηριότητες που 
υλοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων θα πρέπει πάντοτε να οδηγούν 
σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και 
ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές 
δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα 
συνολικά ανώτατα όρια του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 55
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο εν λόγω επερχόμενος 
εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε 
στοιχεία και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, 
ενώ επίσης θα πρέπει να συνάδει με το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, καθώς και με τις σχετικές 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται 
στον τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει πάντοτε 
να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και 
ότι οι αποδοτικές και αποτελεσματικές 
δαπάνες είναι εξίσου σημαντικές με τα 
συνολικά ανώτατα όρια του 
προϋπολογισμού·

7. τονίζει ότι ο εν λόγω επερχόμενος 
εξορθολογισμός θα πρέπει να βασίζεται σε 
στοιχεία και σε εκτίμηση των επιπτώσεων, 
ενώ επίσης θα πρέπει να συνάδει με το 
θεματολόγιο για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, καθώς και με τις σχετικές 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι οι δραστηριότητες που υλοποιούνται 
στον τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων θα πρέπει πάντοτε 
να οδηγούν σε στρατηγικά μέτρα με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους, με 
σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών 
μελών, και ότι οι αποδοτικές και 
αποτελεσματικές δαπάνες είναι εξίσου 
σημαντικές με τα συνολικά ανώτατα όρια 
του προϋπολογισμού·

Or. it

Τροπολογία 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί να εστιάσουν τα 
προγράμματα της ΕΕ σε έργα που 
προωθούν και ενισχύουν τη διασφάλιση 
των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και τη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
με δικαιώματα και σταθερές και 
ρυθμιζόμενες αμοιβές και συνθήκες 
εργασίας, καθώς και την αποτελεσματική 
και δραστική καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en



PE657.169v01-00 40/56 AM\1212310EL.docx

EL

Τροπολογία 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά , και εκφράζει την ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου 
για τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 
δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων·

8. λαμβάνει υπόψη ότι, υπό το φως 
της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης 
στον απόηχο της πανδημίας του 
κορονοϊού, η Επιτροπή προτείνει την 
αύξηση της ετήσιας διαθέσιμης 
χρηματοδότησης για το ΕΤΠ σε 386 εκατ. 
EUR από το 2021 και μετά·

Or. de

Τροπολογία 58
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 

8. σημειώνει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, καθώς και την πρόταση του 
Συμβουλίου για τον περιορισμό της εν 
λόγω χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR 
το 2021· ζητεί διεξοδική αξιολόγηση των 
μέτρων που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠ με στόχο να χρησιμοποιηθούν τα 
χρήματα αποτελεσματικά και μόνο για τα 
μέτρα που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν 
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δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων· την επαναπασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 59
Stelios Kympouropoulos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 
δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων·

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα υπονομεύσει τον πρωταρχικό του 
ρόλο στην παροχή βοήθειας σε 
εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους 
λόγω αναδιαρθρώσεων·

Or. el

Τροπολογία 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 
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γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 
δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων·

γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 
δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
κινητοποιήσει το ΕΤΠ ως απάντηση στις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στην 
απασχόληση και η διεύρυνση του πεδίου 
δράσης του ταμείου για τη στήριξη της 
ψηφιακής και πράσινης μετάβασης 
απαιτούν για το 2021 επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα, πάνω από το όριο 
που έθεσε το Συμβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 
δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων·

8. χαιρετίζει, υπό το φως της 
αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης στον 
απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της 
ετήσιας διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
ΕΤΠ σε 386 εκατ. EUR από το 2021 και 
μετά, και εκφράζει την ανησυχία για το 
γεγονός ότι η πρόταση του Συμβουλίου για 
τον περιορισμό της εν λόγω 
χρηματοδότησης σε 197 εκατ. EUR το 
2021 θα μπορούσε να υπονομεύσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο στην παροχή 
βοήθειας σε εργαζομένους που έχασαν τη 
δουλειά τους λόγω αναδιαρθρώσεων· 
επιμένει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες που έχουν πληγεί σοβαρότερα 
και όπου οι εθνικές και περιφερειακές 
αρχές δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για 
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να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα· 
υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ εκτελείται με την 
επιφύλαξη της κοινωνικής ευθύνης των 
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, ιδίως όσον 
αφορά τη συμβολή τους στα κοινωνικά 
προγράμματα για τους απολυμένους 
εργαζόμενους·

Or. en

Τροπολογία 62
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την 
ψηφιοποίηση, ιδίως με τη βελτίωση της 
ενσωμάτωσης των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, που πρέπει 
να περιλαμβάνει τις μελλοντικές πολιτικές 
και τα μέτρα για τις δεξιότητες, με στόχο 
τη στήριξη της μετάβασης των αγορών 
εργασίας και την καλύτερη προσαρμογή 
στη δημογραφική αλλαγή, και στην 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως με 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 
μακροπρόθεσμη ασφάλεια, κατάλληλη 
κοινωνική προστασία, οικονομικά 
προσιτή και ποιοτική παιδική μέριμνα, 
ίσες ευκαιρίες για όλα τα φύλα και ένα 
εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο 
στα άτομα με αναπηρίες, και προώθηση 
της ενσωμάτωσης των υφιστάμενων και 
δυνητικά ευάλωτων και μειονεκτουσών 
ομάδων στην αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 63
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
μεταξύ άλλων και στις αγροτικές 
περιοχές, ιδίως με τη βελτίωση της 
ενσωμάτωσης των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας και με τη δημιουργία σταθερών 
μελλοντικών προοπτικών για τους νέους·

Or. fr

Τροπολογία 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
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αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας· υπογραμμίζει επίσης τη 
σημασία της αντιμετώπισης των 
κοινωνικών ανισοτήτων που αφορούν την 
ανεργία των νέων και την πρόσβαση των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, όπου 
υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
φτώχειας, και της ανεργίας, ιδίως της 
ανεργίας των νέων, μέσω και των 
μελλοντικών πολιτικών και μέτρων για τις 
δεξιότητες, με στόχο τη στήριξη της 
μετάβασης των αγορών εργασίας και την 
καλύτερη προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή, την αυτοματοποίηση και την 
ψηφιοποίηση, ιδίως με τη βελτίωση της 
ενσωμάτωσης των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 66
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των 
συνεχιζόμενων δημοσιονομικών 
περιορισμών και της ανάκαμψης μετά την 
πανδημία COVID-19, θα είναι καίριας 
σημασίας η βέλτιστη χρήση του γενικού 
προϋπολογισμού για το 2021, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
πολιτικών και μέτρων για τις δεξιότητες, 
με στόχο τη στήριξη της μετάβασης των 
αγορών εργασίας και την καλύτερη 
προσαρμογή στη δημογραφική αλλαγή, 
την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, 
ιδίως με τη βελτίωση της ενσωμάτωσης 
των δυνητικά ευάλωτων και 
μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά 
εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η χρήση 
ψηφιακών λύσεων βασισμένων στην 
ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη θα 
πρέπει να θεωρείται σημαντική ευκαιρία 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την ένταξη μειονεκτουσών ομάδων στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. πιστεύει ακράδαντα ότι η 
κατάρτιση προϋπολογισμού που λαμβάνει 
υπόψη τη διάσταση του φύλου πρέπει να 
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εφαρμοστεί στον γενικό προϋπολογισμό 
του 2021, ώστε να ευθυγραμμιστούν 
καλύτερα οι πολιτικές και οι 
δραστηριότητες που προάγουν την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και ώστε να υπάρχουν 
ολοκληρωμένα συστήματα 
παρακολούθησης και υπολογισμού των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού που 
αφορούν την ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων κατά την 
επίτευξη πραγματικής οικονομικής 
αποδοτικότητας για τους πολίτες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
εστίασης στη χάραξη πολιτικής βάσει 
στοιχείων και της ιδιαίτερης προσοχής στις 
κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές 
ανισότητες·

10. τονίζει τη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων κατά την 
επίτευξη πραγματικής οικονομικής 
αποδοτικότητας για τους πολίτες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
εστίασης στη χάραξη πολιτικής βάσει 
στοιχείων και χωρίς αποκλεισμούς, και 
της ιδιαίτερης προσοχής στις κοινωνικές, 
περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 69
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία της 10. τονίζει τη σημασία της 
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δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων κατά την 
επίτευξη πραγματικής οικονομικής 
αποδοτικότητας για τους πολίτες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
εστίασης στη χάραξη πολιτικής βάσει 
στοιχείων και της ιδιαίτερης προσοχής στις 
κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές 
ανισότητες·

δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων κατά την 
επίτευξη πραγματικής οικονομικής 
αποδοτικότητας για τους πολίτες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
εστίασης στη χάραξη πολιτικής βάσει 
στοιχείων και της ιδιαίτερης προσοχής στις 
κοινωνικές, περιφερειακές και εδαφικές 
ανισότητες· και εισοδηματική ανισότητα·

Or. en

Τροπολογία 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημαντική 
συμβολή των οργανισμών στην 
αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος 
θεμάτων που σχετίζονται με την 
απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα και 
τη συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι τα 
καθήκοντά τους εξελίσσονται και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να τους παρέχονται οι 
απαραίτητοι πόροι για να τα 
εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
διεξοδική αξιολόγηση των νέων 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών 
επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά· εμμένει, ειδικότερα, 
στην ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας·

11. επισημαίνει ότι στον κοινωνικό 
τομέα και στον τομέα της απασχόλησης 
οι διάφοροι οργανισμοί και φορείς 
λειτουργούν παράλληλα και ότι οι δράσεις 
και οι αρμοδιότητές τους 
αλληλεπικαλύπτονται· προωθεί, ως εκ 
τούτου, τη διεξοδική αξιολόγηση των 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών 
επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά·

Or. de

Τροπολογία 71
Elena Lizzi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημαντική 
συμβολή των οργανισμών στην 
αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος 
θεμάτων που σχετίζονται με την 
απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα και 
τη συλλογή δεδομένων· τονίζει ότι τα 
καθήκοντά τους εξελίσσονται και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να τους παρέχονται οι 
απαραίτητοι πόροι για να τα 
εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
διεξοδική αξιολόγηση των νέων 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών 
επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά· εμμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας·

11. επικρίνει εντόνως τη συμβολή των 
οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός 
ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται 
με την απασχόληση, τα κοινωνικά 
ζητήματα και τη συλλογή δεδομένων· 
τονίζει ότι, μολονότι τα καθήκοντά τους 
εξελίσσονται, πρέπει να ελεγχθεί εάν 
διαθέτουν ήδη τους απαραίτητους 
πόρους για να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως 
εκ τούτου, τη διεξοδική και διαφανή 
αξιολόγηση των νέων καθηκόντων που 
έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς και των 
συνολικών επιδόσεών τους, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά· εμμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη ελέγχου και αξιολόγησης για την 
επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή 
των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός 
ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται 
με την απασχόληση, τα κοινωνικά 
ζητήματα και τη συλλογή δεδομένων· 
τονίζει ότι τα καθήκοντά τους 
εξελίσσονται και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για 

11. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή 
των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός 
ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται 
με την απασχόληση και τα κοινωνικά 
ζητήματα, όπως οι συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας, η κινητικότητα, η υγεία και 
η ασφάλεια, οι δεξιότητες, κ.λπ., και τη 
συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω ερευνών· 
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να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ τούτου, 
τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών 
επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά· εμμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας·

τονίζει ότι τα καθήκοντά τους 
εξελίσσονται συνεχώς και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να τους παρέχονται οι απαραίτητοι 
πόροι για να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ 
τούτου, τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων 
και υφιστάμενων καθηκόντων που έχουν 
ανατεθεί στους οργανισμούς και των 
συνολικών επιδόσεών τους, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι κατάλληλα και 
αποτελεσματικά· εμμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και 
χρηματοδότησης της νέας Ευρωπαϊκής 
Αρχής Εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή 
των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός 
ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται 
με την απασχόληση, τα κοινωνικά 
ζητήματα και τη συλλογή δεδομένων· 
τονίζει ότι τα καθήκοντά τους 
εξελίσσονται και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για 
να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ τούτου, 
τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών 
επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά· εμμένει, ειδικότερα, στην 
ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και 
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας·

11. επισημαίνει τη σημαντική συμβολή 
των οργανισμών στην αντιμετώπιση ενός 
ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται 
με την απασχόληση, τα κοινωνικά 
ζητήματα και τη συλλογή δεδομένων· 
τονίζει ότι τα καθήκοντά τους 
εξελίσσονται και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
τους παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για 
να τα εκπληρώνουν· ζητεί, ως εκ τούτου, 
τη διεξοδική αξιολόγηση των νέων 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους 
οργανισμούς και των συνολικών 
επιδόσεών τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα δημοσιονομικά 
κονδύλια είναι πάντα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά και ότι οι οργανισμοί 
διαθέτουν την απαραίτητη 
χρηματοδότηση για να μπορούν να 
συλλέγουν τα ποιοτικά δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για να εκπληρώνουν 
καλύτερα αυτές τις υποχρεώσεις· εμμένει, 
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ειδικότερα, στην ανάγκη επαρκούς 
στελέχωσης και χρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι 
πόροι που προβλέπονται επί του παρόντος 
για την ΕΑΕ το 2021 είναι χαμηλότεροι 
από αυτούς που καθορίζονταν στο 
επικαιροποιημένο δημοσιονομικό δελτίο 
για τον οργανισμό, που προέβλεπε 29 
εκατομμύρια για το 2021 αντί για 24 
εκατομμύρια· υπό το πρίσμα των 
προκλήσεων όσον αφορά την εξασφάλιση 
δίκαιης κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού που τονίζονται από την κρίση 
της COVID-19, ιδίως για τους 
αποσπασμένους και εποχιακούς 
εργαζόμενους, θεωρεί ότι ο 
προϋπολογισμός για την ΕΑΕ θα πρέπει 
να ενισχυθεί τουλάχιστον έως το ποσό 
που είχε αρχικά προβλεφθεί·

Or. en

Τροπολογία 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. ζητεί να δημιουργηθεί ένα 
διεθνικό φόρουμ για να ανταλλάσσουν οι 
υπεύθυνοι χάραξης εθνικής πολιτικής 
πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με τη 
στήριξη των εργοδοτών και των 
εργαζομένων που πλήττονται από 
οικονομικές και εργασιακές κρίσεις, το 
οποίο μπορεί να αντλεί πληροφορίες 
σχετικά με αυτές τις παρεμβάσεις από το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Αναδιάρθρωσης του Eurofound (μέσα 
στήριξης και νομικές βάσεις δεδομένων), 
την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από 
παρόμοιες προηγούμενες δράσεις [όπως 
τα περιφερειακά σεμινάρια βιομηχανικής 
πολιτικής του Eurofound, που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
πιλοτικού έργου «Το μέλλον του 
κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη», 
ή τα εθνικά σεμινάρια της ΓΔ 
Απασχόλησης σχετικά με την πρόβλεψη 
και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης 
(A.R.E.N.A.S.)], και να υλοποιηθεί από 
μια συνεργασία διαφόρων θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ (π.χ. ΓΔ Απασχόλησης, 
Eurofound, Cedefop)·

Or. en

Τροπολογία 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11γ. υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να αξιολογήσει άμεσα την 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τους 
βιολογικούς παράγοντες και πιθανώς και 
άλλων νομοθετικών πράξεων σχετικών με 
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την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, υπό 
το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, και 
να επιταχύνει τις εργασίες της σχετικά με 
το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν 
επαρκείς πόροι στην αρμόδια ομάδα της 
ΓΔ Απασχόλησης για να εκπληρώσει 
αυτή τη δέσμευση·

Or. en

Τροπολογία 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11δ. ανησυχεί για την πρόταση της 
Επιτροπής να συγχωνεύσει διαφορετικές 
θέσεις του προϋπολογισμού που 
συνδέονται με στόχους της κοινωνικής 
πολιτικής, ειδικότερα τις θέσεις που 
αφορούν την πληροφόρηση και τα μέτρα 
κατάρτισης για οργανώσεις εργαζομένων, 
την πληροφόρηση, τη διαβούλευση και τη 
συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, 
τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό 
διάλογο, σε μία ενιαία θέση του 
προϋπολογισμού «07 20 04 06 - Ειδικές 
αρμοδιότητες στον τομέα της κοινωνικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού διαλόγου»· πιστεύει ότι οι 
χωριστές θέσεις του προϋπολογισμού, 
όπως ίσχυαν στο παρελθόν, θα 
διασφάλιζαν την απαραίτητη διαφάνεια 
και τους πόρους για καθέναν από αυτούς 
τους βασικούς τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά 
σχέδια και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες είναι εξαιρετικά πολύτιμα 
εργαλεία για τη δοκιμή νέων 
δραστηριοτήτων και καινοτόμων λύσεων 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η αξιολόγηση των 
δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών 
αποκλειστικά με βάση την αξία τους και 
την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ.

12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά 
σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες (ΠΕ) είναι εξαιρετικά πολύτιμα 
εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων 
δραστηριοτήτων και πολιτικών στους 
τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης και ότι στο παρελθόν 
έχουν τεθεί επιτυχώς σε εφαρμογή 
διάφορες ιδέες της Επιτροπής 
Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 
υπό τη μορφή ΔΣ/ΠΕ· ανησυχεί, ωστόσο, 
για την αντικειμενικότητα των 
προκαταρκτικών αξιολογήσεων της 
Επιτροπής, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην έγκρισή τους στο 
Κοινοβούλιο· επιπλέον, ζητεί η υλοποίηση 
των ΔΣ/ΠΕ να συμφωνεί με τους 
εγκεκριμένους στόχους και τις συστάσεις· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, στην υλοποίηση 
αυτών των έργων και ενεργειών μέσω 
ευρωπαϊκών οργανισμών, όταν εμπίπτουν 
στους τομείς εμπειρογνωσίας τους·

Or. en

Τροπολογία 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά 12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά 



AM\1212310EL.docx 55/56 PE657.169v01-00

EL

σχέδια και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες είναι εξαιρετικά πολύτιμα 
εργαλεία για τη δοκιμή νέων 
δραστηριοτήτων και καινοτόμων λύσεων 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η αξιολόγηση των 
δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών 
αποκλειστικά με βάση την αξία τους και 
την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ.

σχέδια και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες είναι εξαιρετικά πολύτιμα 
εργαλεία για τη δοκιμή νέων 
δραστηριοτήτων και καινοτόμων λύσεων 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η αξιολόγηση των 
δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών 
αποκλειστικά με βάση την αξία τους και 
την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ. τα 
εν λόγω εργαλεία θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά, χαμηλού κατωφλίου και 
σαφή, ώστε να μπορούν να προωθούν 
νέες και καινοτόμες ιδέες που 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της 
τρέχουσας κρίσης και των μελλοντικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 80
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά 
σχέδια και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες είναι εξαιρετικά πολύτιμα 
εργαλεία για τη δοκιμή νέων 
δραστηριοτήτων και καινοτόμων λύσεων 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η αξιολόγηση των 
δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών 
αποκλειστικά με βάση την αξία τους και 
την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ.

12. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά 
σχέδια και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, αν προετοιμαστούν 
προσεκτικά, είναι εξαιρετικά πολύτιμα 
εργαλεία για τη δοκιμή νέων 
δραστηριοτήτων και καινοτόμων λύσεων 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η αξιολόγηση των 
δοκιμαστικών σχεδίων και των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών 
αποκλειστικά με βάση την αξία τους και 
την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 81
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. σημειώνει ότι είναι ζωτικής 
σημασίας να παρέχει η Επιτροπή στο 
Κοινοβούλιο τακτικές ενημερώσεις 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, και να συμμετέχει το 
Κοινοβούλιο στα διάφορα στάδια της 
υλοποίησης των ΔΣ/ΠΕ από την 
Επιτροπή· τονίζει τη σημασία μιας 
διαφανούς προσέγγισης εκ μέρους της 
Επιτροπής κατά την αξιολόγηση και 
υλοποίηση των ΔΣ/ΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν οι υπερπόντιες χώρες 
και εδάφη στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού· προτρέπει την Επιτροπή 
να εφαρμόσει μέτρα και να διαθέσει 
χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης της COVID-
19 στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

Or. en


