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Τροπολογία 1Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-
Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές έχουν οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
συνέπειες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 
και δεν επηρεάζουν ομοιόμορφα όλες τις 
χώρες και τις περιφέρειες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι νέοι και οι γυναίκες 
συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που 
εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές1a· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απομονωμένες 
περιοχές και περιοχές στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη εκτίθενται 
περισσότερο σε δημογραφική 
συρρίκνωση και ότι αυτές οι 
ανισορροπίες αντιπροσωπεύουν μείζονες 
προκλήσεις τόσο για τις περιοχές που 
πλήττονται από μείωση του πληθυσμού 
όσο και για εκείνες που αντιμετωπίζουν 
πληθυσμιακή εισροή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί 
συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας και γήρανση του πληθυσμού και 
μπορεί να οδηγήσει στον κίνδυνο της 
πλήρους εξαφάνισης δήμων και χωριών 
στις περιφέρειες της ΕΕ·
_________________
1a Demographic trends in EU regions 
(Δημογραφικές τάσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ), Υπηρεσία Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2019

Or. en

Τροπολογία 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές προκλήσεις συνεπάγονται 
την άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι χωρίς επαρκή πολιτική 
απάντηση αυτές οι πιέσεις ενδέχεται να 
οξυνθούν λόγω της συνολικής μείωσης του 
ενεργού πληθυσμού και των υψηλότερων 
δεικτών δημογραφικής εξάρτησης, με 
αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο 
προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη τον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν για τα 
άτομα που αποφασίζουν να μείνουν ή να 
μετακινηθούν σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή οι κατάλληλες υποδομές, οι 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, ιδίως στους τομείς της 
φροντίδας των παιδιών, της μακροχρόνιας 
φροντίδας, των κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας, καθώς και οι θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας, η επαρκής στέγαση, οι 
μεταφορές και η ευρυζωνική σύνδεση· 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιπλέον 
διερεύνησης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας, της τηλεϊατρικής, της 
τηλεργασίας και της ψηφιακής 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες ή υποδομές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα 
οξυνθούν λόγω της μείωσης του ενεργού 
πληθυσμού και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση 
και η ταχύτητα των δημογραφικών 
αλλαγών συνεπάγονται την άσκηση 
σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, 
φορολογικών και περιβαλλοντικών 
πιέσεων για τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών και τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές που είναι επιφορτισμένες με την 
παροχή και διατήρηση δημόσιων 
υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, 
υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, στέγασης, 
κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα 
οξυνθούν λόγω της μείωσης του ενεργού 
πληθυσμού και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν η αυξημένη 
παραγωγικότητα, μια πιο συμμετοχική 
αγορά εργασίας και οι δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
ιδίως στους τομείς της φροντίδας των 
παιδιών, της μακροχρόνιας φροντίδας, των 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας, για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
απασχόλησης για τους πολίτες της ΕΕ 
στις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, 
ιδίως για τα άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 4
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
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δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

αυξημένο προσδόκιμο ζωής αποτελεί 
σημαντικό επίτευγμα κοινωνικών 
συστημάτων και ιδιαίτερα συστημάτων 
υγείας στην ΕΕ και ασκεί επίσης 
σημαντική οικονομική και κοινωνική 
πίεση στις κοινωνίες, στις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών χωρίς 
αποκλεισμούς, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και τις φιλικές προς τους 
ηλικιωμένους υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών και των 
ηλικιωμένων, της μακροχρόνιας 
φροντίδας, των κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας, καθώς και την ανάγκη 
ενίσχυσης του ρόλου της τηλεφροντίδας 
και της τηλεϊατρικής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι 
επίσης μια ευκαιρία για την οικοδόμηση 
της οικονομίας της τρίτης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
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επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, υποδομές και τον κρατικό 
προϋπολογισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν λόγω της 
μείωσης του ενεργού πληθυσμού και των 
υψηλότερων δεικτών δημογραφικής 
εξάρτησης, καθώς και της αναμενόμενης 
αύξησης του αριθμού ατόμων με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωγραφικά 
και οικονομικά διαθέσιμες δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
ιδίως στους τομείς της φροντίδας των 
παιδιών, της μακροχρόνιας φροντίδας, των 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, 
καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του 
ρόλου της τηλεφροντίδας και της 
τηλεϊατρικής με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Or. en

Τροπολογία 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
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υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής· 
λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της διασφάλισης γενικής 
προσβασιμότητας σε προϊόντα και 
υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, 
σύμφωνα με την έννοια του καθολικού 
σχεδιασμού·

Or. pl

Τροπολογία 7
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές, καθώς και για το 
περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 
οι πιέσεις θα οξυνθούν λόγω της μείωσης 
του ενεργού πληθυσμού και των 
υψηλότερων δεικτών δημογραφικής 
εξάρτησης· λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
ιδίως στους τομείς της φροντίδας των 
παιδιών, της μακροχρόνιας φροντίδας, των 
κέντρων ημερήσιας φροντίδας, καθώς και 
την ανάγκη κατάλληλης αξιολόγησης και 
επακόλουθης ενίσχυσης του ρόλου της 
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τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής· τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα 
της θεραπείας, η ασφάλεια των ασθενών, 
η προσβασιμότητα για όλες τις ομάδες 
και η προστασία δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες υγείας, 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού, 
των υψηλότερων δεικτών δημογραφικής 
εξάρτησης και του αυξημένου 
επιπολασμού χρόνιων νόσων· 
λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι προσβάσιμες, 
οικονομικά προσιτές και ανθεκτικές 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, ιδίως στους τομείς της 
φροντίδας των παιδιών, της μακροχρόνιας 
φροντίδας, των κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας, καθώς και την ανάγκη 
ενίσχυσης του ρόλου της τηλεφροντίδας 
και της τηλεϊατρικής·

Or. en
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Τροπολογία 9
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συνδέονται με τη μετανάστευση, 
συνεπάγονται την άσκηση σημαντικής 
οικονομικής και κοινωνικής πίεσης για τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

Or. fr

Τροπολογία 10
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής πίεσης για τις 
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κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας των 
ηλικιωμένων και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

Or. en

Τροπολογία 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές που είναι 
επιφορτισμένες με την παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού 
και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας 
υπόψη τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι δημόσιες και ιδιωτικές 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την 
άσκηση σημαντικής οικονομικής και 
κοινωνικής πίεσης για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και τις αρχές των 
κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες 
με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως 
για τις συντάξεις, τις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας και για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και υποδομές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα οξυνθούν 
λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού, 
της απουσίας μακροπρόθεσμων 
κοινωνικών πολιτικών και των 
υψηλότερων δεικτών δημογραφικής 
εξάρτησης· λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο 
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υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της φροντίδας των παιδιών, της 
μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας, καθώς και την 
ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της 
τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους 
τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της 
φροντίδας των παιδιών, της μακροχρόνιας 
φροντίδας και των κέντρων ημερήσιας 
φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημασία των φιλόδοξων επενδύσεων και 
θέσεων εργασίας είναι μεγαλύτερη σε 
περιφέρειες που πλήττονται από μείωση 
του πληθυσμού, προκειμένου να ενισχυθεί 
η οικονομική ανάκαμψη και η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους 
στην ενιαία αγορά και, συνεπώς, να 
αντιστραφούν οι αρνητικές δημογραφικές 
τάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
της πολιτικής συνοχής πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τους πολλαπλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 
για τη διαμονή ή όχι σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή, που συνδέονται με την έλλειψη 
ελκυστικότητας, όπως οι κακές 
υποδομές, η περιορισμένη πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες, τα χαμηλά ποσοστά 
συνδεσιμότητας και η έλλειψη 
εκπαίδευσης και ευκαιριών 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική 
αλλαγή του πληθυσμού της Ένωσης είναι 
αρνητική από το 20121a· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μέση ηλικία στην ΕΕ των 28 
αυξήθηκε από 38,3 έτη το 2001 σε 43,1 
έτη το2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εργαζόμενος πληθυσμός συρρικνώνεται 
από το 2010 και οι προβλέψεις 
υποδηλώνουν συνεχή μείωση1β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργαζόμενος 
πληθυσμός είναι πιθανό να μειωθεί κατά 
18 % τα επόμενα 50 έτη1γ·
_________________
1a Eurostat, Population and population 
change statistics (Στατιστικά στοιχεία για 
τον πληθυσμό και την αλλαγή του 
πληθυσμού), Ιούλιος 2020. 
1β Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Demographic outlook of 
the European Union (Δημογραφική 
προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
Μάρτιος 2020, σ. 3.
1γ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση για τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής, 
Ιούνιος 2020, σ. 15.

Or. en

Τροπολογία 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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δημογραφικές τάσεις της ΕΕ 
επηρεάζονται από την ελεύθερη 
κυκλοφορία των ατόμων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι ανισότητες στην ΕΕ 
ενδέχεται να αναγκάσουν τους 
εργαζομένους να αναζητήσουν ευκαιρίες 
εργασίας σε διαφορετικό κράτος μέλος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο 
πληθυσμός σε ορισμένες περιοχές λόγω 
της μετανάστευσης σε πόλεις ή/και σε 
άλλες περιφέρειες ή κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Ευρωπαίοι μπορούν να απολαύσουν μια 
μεγαλύτερης διάρκειας και υγιέστερη 
ζωή, ενώ το προσδόκιμο ζωής κατά τη 
γέννηση έχει αυξηθεί κατά περίπου δέκα 
χρόνια τόσο για τους άνδρες όσο και για 
τις γυναίκες τις τελευταίες πέντε 
δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αναμένεται να φτάσει, το 2070, τα 86,1 
για τους άνδρες και τα 90,3 για τις 
γυναίκες1a·
_________________
1a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση για τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής 

Or. en

Τροπολογία 16
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες σε αυτές τις δημογραφικές 
αλλαγές·

Or. fr

Τροπολογία 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
συνολικός δείκτης εξάρτησης ήταν 
54,6 % στην ΕΕ των 28 το 2018 και ο 
δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων 
ήταν 30,5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων 
προβλέπεται να φτάσει το 62 % έως το 
20302a· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με 
αναπηρία στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι περίπου το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού της Ένωσης αντιμετώπισε 
μακροχρόνιους περιορισμούς λόγω 
προβλημάτων υγείας το 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ 
του ηλικιωμένου πληθυσμού ανέφερε 
δυσκολίες όσον αφορά τουλάχιστον μία 
προσωπική φροντίδα ή οικιακή 
δραστηριότητα το 20142β·
_________________
2a Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Demographic outlook of 
the European Union (Δημογραφική 
προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
Μάρτιος 2020, σ. 5-6.
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2β Eurostat, Functional and activity 
limitations statistics (Στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με περιορισμούς λειτουργίας και 
δραστηριότητας), Νοέμβριος 2019.

Or. en

Τροπολογία 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μακροχρόνια εστίαση στην 
ανταγωνιστικότητα και στις προσεγγίσεις 
που βασίζονται στην αγορά έχει 
αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να επιλύσει την 
απόκλιση μεταξύ κρατών μελών και 
περιφερειών, προκαλώντας την απώλεια 
πολλών θέσεων εργασίας και ενισχύοντας 
την αποβιομηχάνιση ολόκληρων 
περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μόνο οι ισχυρές δημόσιες επενδύσεις 
μπορούν να εγγυηθούν μια πραγματικά 
ισότιμη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιπέδου 
θέσεων εργασίας και φιλόδοξων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
των ηλικιωμένων ενδέχεται να 
δημιουργήσει όλο και περισσότερες 
ανησυχίες καθώς θα συνεχίζονται οι 
δημογραφικές τάσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2018, στην ΕΕ των 27, το 
15,5 % των ατόμων ηλικίας 65 ετών και 
άνω αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο 
φτώχειας1β· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες είναι πιο πιθανό να πληγούν από 
τη φτώχεια στα γηρατειά·
_________________
1β Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση για τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής 

Or. en

Τροπολογία 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρνητικές δημογραφικές τάσεις αυξάνουν 
τη ζήτηση για ισχυρότερη αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο ρόλος της τηλεφροντίδας και της 
τηλεϊατρικής θα πρέπει να επεκταθεί 
ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
προσδόκιμο ζωής των γυναικών κατά τη 
γέννηση είναι 5,5 έτη υψηλότερο από 
αυτό των ανδρών3a· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες φέρουν δυσανάλογο 
φορτίο τυπικής και άτυπης φροντίδας για 
παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των γυναικών στην ηλικιακή ομάδα 
μεταξύ 20 και 64 ετών δεν συμμετέχει σε 
αμειβόμενη εργασία λόγω οικογενειακών 
ή επαγγελματικών ευθυνών, σε σύγκριση 
με μόνο το 5 % των ανενεργών ανδρών3β· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή 
παρουσία των γυναικών μεταξύ των 
άτυπων φροντιστών δεν επηρεάζει μόνο 
αρνητικά τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, αλλά και τις 
εκθέτει σε οικονομική εξάρτηση, φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις αγροτικές περιοχές, πέρα 
από τις σημαντικές ευθύνες για την 
οικογένεια και τη φροντίδα, πολλές 
γυναίκες στηρίζουν οικογενειακές 
επιχειρήσεις στον γεωργικό τομέα και 
εκτελούν πρόσθετες εργασίες που συχνά 
παραμένουν «αόρατες»3γ·
_________________
3α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση για τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής, 
Ιούνιος 2020, σ. 7.
3β Δείκτης ισότητας των φύλων 2019 του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων. Ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
2020, σ. 79. 
3γ Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Demographic outlook of 
the European Union (Δημογραφική 
προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
Μάρτιος 2020, σ. 15.

Or. en
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Τροπολογία 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αγροτικές περιοχές και ο 
αγροδιατροφικός τομέας αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο για τον κοινωνικό 
ιστό και την επίτευξη μιας βιώσιμης 
οικονομίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
γεωργίας σε αγροτικές περιοχές, ιδίως σε 
εκείνες που πλήττονται από δημογραφικά 
μειονεκτήματα, αντιμετωπίζουν 
εξαιρετικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες εντός της ΕΕ επιδεινώνονται 
από τις πολιτικές λιτότητας, τη 
βιομηχανική πόλωση και τον 
συγκεντρωτισμό του πλούτου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει γνήσιες 
κοινωνικές και βιομηχανικές πολιτικές 
και φιλόδοξα μακροπρόθεσμα μέτρα 
προκειμένου να αναπτύξει ισότιμα όλες 
τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και να 
εγγυηθεί ανοδική κοινωνική σύγκλιση·



PE657.233v01-00 20/81 AM\1212531EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές αλλαγές μπορούν επίσης να 
παρουσιάσουν ευκαιρίες και νέες 
προοπτικές ανάπτυξης μέσω, μεταξύ 
άλλων, μιας ζήτησης για ποιοτικά 
τρόφιμα, αγροτουρισμό και οικολογικό 
τουρισμό ή μέσω της οικονομίας της 
τρίτης ηλικίας και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε αύξηση 
του ποσοστού των νοικοκυριών με έναν 
ενήλικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
νοικοκυριά με έναν ενήλικα χωρίς 
παιδιά4a· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
το ποσοστό των γυναικών που ζουν σε 
νοικοκυριό ενός ατόμου άγγιζε το 40 % 
και ήταν πάνω από το διπλάσιο ποσοστό 
των ανδρών που ζούσαν μόνοι τους4β·
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_________________
4a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ο αντίκτυπος 
της δημογραφικής αλλαγής: Έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 
Ιούνιος 2020, σ. 21. 
4b Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση για τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής, 
Ιούνιος 2020, σ. 11.

Or. en

Τροπολογία 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
δημογραφικές προκλήσεις με βιώσιμο 
τρόπο, η Ένωση θα πρέπει να 
προστατεύει και να επεκτείνει τον ρόλο 
της δημόσιας πρωτοβουλίας και των 
επενδύσεων, ιδίως σε στρατηγικούς 
τομείς που θεωρούνται πολύ σημαντικοί 
για να αφεθούν στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πίσω από 
τα συγκεντρωτικά δεδομένα για τη 
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δημογραφική αλλαγή, υπάρχουν 
αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ και εντός 
των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η δημογραφική συρρίκνωση σε 
ορισμένες περιοχές επιδεινώνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες και υπονομεύει 
την ποιότητα ζωής των ανθρώπων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική 
συρρίκνωση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο 
σε περιοχές που ήδη υστερούν·

Or. en

Τροπολογία 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων απαιτεί συντονισμένη δράση 
και ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων στοχοθετημένων 
μέτρων στους τομείς της απασχόλησης, 
της κοινωνικής προστασίας, της υγείας 
και της επαγγελματικής ασφάλειας, της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, τα 
οποία χρειάζονται χρόνο για να 
διαμορφωθούν και να παράγουν 
αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις της 
δημογραφικής αλλαγής στις περιοχές που 
πλήττονται περισσότερο απαιτούν άμεση 
ανταπόκριση με την υποστήριξη των 
μέσων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 αποκάλυψε την 
έλλειψη πολιτικών απαντήσεων στον 
αντίκτυπο των δημογραφικών αλλαγών 
στην ΕΕ, όπως η έλλειψη επαρκούς 
στέγασης, ποιοτικών εγκαταστάσεων 
φροντίδας και επαρκών υπηρεσιών 
φροντίδας και υποστήριξης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχή ανάκαμψη από την κρίση και τη 
δημιουργία πιο δίκαιων, χωρίς 
αποκλεισμούς και πιο ανθεκτικών 
κοινωνιών, όπου τα ανθρώπινα 
δικαιώματα όλων των γενεών 
προστατεύονται εξίσου, όπου κανείς δεν 
μένει πίσω στη διαδικασία της πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης και όπου οι 
βασικές υπηρεσίες είναι δημόσιες και 
προσβάσιμες σε όλους·

Or. en

Τροπολογία 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφική αλλαγή δεν πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως μια απλή απειλή, αλλά 
ως συνέπεια της αξιέπαινης αυξημένης 
μακροζωίας και ως διαρθρωτική αλλαγή 
που πρέπει να είναι κοινωνικά βιώσιμη, 
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να αναγνωρίζει, να εκτιμά και να 
αξιοποιεί το δυναμικό των ανθρώπων σε 
κάθε ηλικία και που θα απαιτήσει τη 
συμμετοχή των φορέων χάραξης 
πολιτικής σε όλα τα σχετικά επίπεδα και 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
όσο και η εσωτερική και εξωτερική 
μετανάστευση θα συνεχίσουν να έχουν 
αντίκτυπο στο μέγεθος του πληθυσμού σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση και η διαρροή 
επιστημόνων προκαλούνται συχνά από 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 
μεταξύ χωρών, τόσο εντός της Ένωσης 
όσο και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Αι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
πολιτικής συνοχής αποτελούν την κύρια 
πηγή δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ, 
αντιπροσωπεύοντας το 8,5 % των 
κρατικών επενδύσεων κεφαλαίου στην 
ΕΕ, το 41 % στο επίπεδο της ΕΕ των 13 
και ξεπερνώντας το 50 % σε ορισμένες 
χώρες5a·
_________________
5a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δεδομένα από 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, Οκτώβριος 2018.

Or. en

Τροπολογία 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aια. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου, 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, 
αναπηρίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού και συνιστούν 
παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιβ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των δημογραφικών αλλαγών δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν τα 
ατομικά αναπαραγωγικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επενδύσεις σε ανθρωποκεντρικές 
πολιτικές που βασίζονται σε δικαιώματα 
και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων στους τομείς της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
της ισότητας των φύλων, των υπηρεσιών 
και των υποδομών υγειονομικής 
περίθαλψης και φροντίδας, αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για την αντιμετώπιση 
των δημογραφικών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
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σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

σημαντικό η Ένωση να εντοπίζει τις 
δημογραφικές προκλήσεις σε όλους τους 
τομείς πολιτικής και να αναπτύσσει 
στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους 
(δημογραφική ενσωμάτωση), 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του του 2011 σχετικά με τις 
δημογραφικές αλλαγές και τις συνέπειές 
τους για την πολιτική συνοχής και στο 
ψήφισμά του του 2017 σχετικά με την 
ανάπτυξη μέσων πολιτικής συνοχής από 
περιφέρειες για την αντιμετώπιση της 
δημογραφικής αλλαγής, ζήτησε τη χρήση 
όλων των διαθέσιμων μέσων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που δημιουργεί η δημογραφική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 37
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει βασικό 
ρόλο στη στήριξη της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης και στην ανάπτυξη 
καθοδήγησης και συστάσεων για τη 
διασφάλιση ενός φιλικού προς τους 
ηλικιωμένους περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 38
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και 
μόνιμα δημογραφικά μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 39
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να δίνει προτεραιότητα 
στα δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού και ότι η μετανάστευση 
ως λύση για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων πρέπει να αποτελεί το 
αντικείμενο μιας ουσιαστικής 
δημοκρατικής συζήτησης·

Or. fr

Τροπολογία 40
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Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των σχετικών γραμμών του 
προϋπολογισμού, καθώς και να συλλέγει 
και να παρακολουθεί αξιόπιστα 
στατιστικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας 
σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών λύσεων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημογραφική κατάσταση επηρεάζει 
σοβαρά την κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να 
λαμβάνει υπόψη τα δημογραφικά 
ζητήματα σε όλες τις πολιτικές της, ακόμα 
και κατά την κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop



PE657.233v01-00 30/81 AM\1212531EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ακόμα και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα 
δημογραφικά ζητήματα σε όλες τις 
πολιτικές της, ιδίως σε πολιτικές 
βιομηχανικής και βιώσιμης ανάπτυξης, 
ακόμα και στις μακροπρόθεσμες 
προτεραιότητές της και κατά την 
κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημογραφικές προκλήσεις δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν χωρίς τη 
βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης που 
να διασφαλίζει δημόσιες επενδύσεις, 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, δημόσια 
έρευνα και καινοτομία, δημόσια 
εκπαίδευση που θα ενισχύει την ισότιμη 
ανάπτυξη και βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 44
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις 
δημογραφικές ευκαιρίες και προκλήσεις 
πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές και να 
βασίζονται σε δικαιώματα και στοιχεία, 
και, ιδίως, να σέβονται τα ατομικά 
αναπαραγωγικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 45
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να επενδύσουμε στην έρευνα, 
τη συλλογή δεδομένων και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να 
βρούμε τις καινοτόμες και διαχρονικές 
λύσεις στις δημογραφικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 47
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σημασία των οικογενειών με τα παιδιά 
για τη βιωσιμότητα ολόκληρου του 
κοινωνικού συστήματος δεν 
αναγνωρίζεται σωστά. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στήριξη των οικογενειών, 
συμπεριλαμβανομένης της διαθέσιμης 
υποδομής παιδικής μέριμνας, της 
βοήθειας σε μονογονεϊκές οικογένειες, 
οικογένειες με παιδιά με αναπηρία ή του 
επαρκούς οικονομικού επιδόματος για τη 
φροντίδα παιδιών που παρέχεται στη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας και της 
γονικής άδειας, μπορεί να συμβάλει στην 
καταπολέμηση των αρνητικών 
δημογραφικών τάσεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο δίκαιος και κατάλληλος 
αντικατοπτρισμός της αξίας της 
συμβολής της ανατροφής των παιδιών 
κατά τις περιόδους άδειας μητρότητας 
και γονικής άδειας στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα είναι ένας από τους 
αποτελεσματικούς τρόπους για την 
εκτίμηση της αξίας της παιδικής 
φροντίδας για τη βιωσιμότητα του 
κοινωνικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί βασική 
πρόκληση για πολλές περιφέρειες στην 
Ένωση, ιδίως όσο αφορά τη μακροχρόνια 
ανεργία και τη φτώχεια στην εργασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ήδη 
επωμίστηκαν το δυσανάλογο μερίδιο της 
επιβάρυνσης στην οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
χρειάζεται βιώσιμες λύσεις και 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών για να 
ξεπεράσει την κρίση της νόσου COVID-
19 καθώς και τις μελλοντικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο 
προορατικά για τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της 
σταθερότητας των νέων και των 
ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις πιο 
αραιοκατοικημένες αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία 50
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
θέσεων εργασίας και ευκαιριών, αλλά και 
υψηλής ποιότητας δημόσιων και 
ιδιωτικών υπηρεσιών, βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής στις περιφέρειες της ΕΕ, 
επιτρέποντάς τες να αντιμετωπίζουν τη 
μείωση πληθυσμού τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ και ότι η πολιτική ανοίγματος των 
αγορών μας στον αθέμιτο ανταγωνισμό 
ευθύνεται εν μέρει για τη δραματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται·

Or. fr
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Τροπολογία 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη θέσεων 
εργασίας και ευκαιριών, καθώς και 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, ενισχύει 
τις αγροτικές περιοχές και δίνει τη 
δυνατότητα να σταματήσει η μείωση του 
πληθυσμού τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανισότητας, του 
αποκλεισμού και της ανεργίας των νέων 
και των ηλικιωμένων εξακολουθεί να 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις στις περιφέρειες της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική 
δημογραφική αλλαγή αυξάνει τη ζήτηση 
για ισχυρότερη αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών·

Or. en

Τροπολογία 54
José Manuel Fernandes



PE657.233v01-00 36/81 AM\1212531EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
των ηλικιωμένων εργαζομένων 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις στις περιφέρειες 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ 
έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω της 
πανδημίας COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 55
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 
όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες 
ορισμένων ομάδων, όπως τα άτομα με 
αναπηρία ή οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης 
ηλικίας που είναι διατεθειμένοι να 
παραμείνουν ενεργοί στην αγορά 
εργασίας, μπορεί να μετριάσει την 
αρνητική εξέλιξη που προκαλείται από τις 
δημογραφικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 56
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απασχόληση δεν εγγυάται πάντα επαρκές 
βιοτικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η φτώχεια στην εργασία αυξάνεται 
σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής είναι ακόμη πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόσβαση στην οικογενειακή 
άδεια και οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας 
δεν διασφαλίζονται πάντοτε σωστά·

Or. en

Τροπολογία 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δίκαιο 
και βιώσιμο μοντέλο παραγωγής που 
επικεντρώνεται στην εδαφική συνοχή θα 
πρέπει να έχει στον πυρήνα της 
ανάπτυξής του τους εργαζομένους, τους 
εκπροσώπους και τα συνδικάτα τους, 
καθώς και τα συμφέροντα και τη 
μακροχρόνια εμπειρογνωμοσύνη των 
εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται η 
δημοκρατική λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 58
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)



PE657.233v01-00 38/81 AM\1212531EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή 
δημογραφική πολιτική, στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, θα έχει ύψιστη 
σημασία για την αναστροφή των 
τρεχουσών δημογραφικών τάσεων, την 
προώθηση της εδαφικής, οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής και τη μείωση της 
ανεργίας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 
της νόσου COVID-19 επηρεάζει τις 
δημογραφικές τάσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δημόσια αντίδραση στην 
πανδημία θα πρέπει να βασίζεται στον 
τερματισμό των ανισοτήτων και στην 
ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
επακόλουθα μέτρα δημόσιας στήριξης για 
ιδιωτικές εταιρείες, που διευκολύνονται 
από προσωρινές ευελιξίες όσον αφορά 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 
καθώς και οι μαζικές απολύσεις μπορεί 
να αυξήσουν τις ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών και να επιβεβαιώσουν την 
ανάγκη για πολιτικές που εγγυώνται 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, κατά τη φάση 
τόσο της ανάκαμψης όσο και της 
ανασυγκρότησης·

Or. en

Τροπολογία 60
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Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων είναι ένα θεμελιώδες 
δικαίωμα, μια κοινή αξία της ΕΕ και μια 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ανάπτυξη, 
την απασχόληση και την κοινωνική 
συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες 
στη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σε σχέση με τους άνδρες, 
ιδίως μετά το 60ό έτος της ηλικίας τους·

Or. en

Τροπολογία 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τη δημογραφική αλλαγή που 
προβλέπει μια συνολική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων και μειονεκτημάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, 
διασφαλίζοντας έτσι την οικονομία, την 
κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 
τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής για 
την ενίσχυση της ελκυστικότητας των 
περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
και μόνιμα δημογραφικά μειονεκτήματα, 
και ιδίως το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους 
περισσότερο προσβάσιμους σε παιδιά, 
ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
πράξη για την προσβασιμότητα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης 
των εργαζομένων με αναπηρία και της 
καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων 
για την επίτευξη μιας αγοράς εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 63
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 
τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 
τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων· υπογραμμίζει τη σημασία 
της διασφάλισης της πλήρους 



AM\1212531EL.docx 41/81 PE657.233v01-00

EL

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων πολιτών 
στη δημοκρατική διαδικασία· τονίζει 
επίσης τη σημασία της συμμετοχής των 
σχετικών εκπροσώπων των ΜΚΟ και των 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, 
ιδίως το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να 
καταστήσουν τους δημόσιους χώρους 
περισσότερο προσβάσιμους στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων 
των αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις δημογραφικές 
προκλήσεις και να σχεδιάσουν 
προσεκτικά τη χρήση των ταμείων 
συνοχής, ιδίως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
μελλοντικό ΕΚΤ+, για την αντιμετώπιση 
της δημογραφικής αλλαγής με βάση τα 
δικαιώματα και με κοινωνικά δίκαιο 
τρόπο, καθώς και με έμφαση σε ευάλωτες 
και μειονεκτούσες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων, 
των μόνων γονέων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 65
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να βελτιώσουν 
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τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

την ποιότητα ζωής σε δημόσιους χώρους 
για όλους, ιδίως στις περιφέρειες της ΕΕ, 
καθώς και να καταστήσουν τους 
δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 
τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 
τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων, καθώς και για να προάγουν 
προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και 
ανθεκτικά συστήματα υγείας εντός της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 67
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, για να καταστήσουν 

1. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 
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τους δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

ταμεία συνοχής, ιδίως το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ, για να προωθήσουν την εδαφική 
συνοχή και να καταστήσουν τους 
δημόσιους χώρους περισσότερο 
προσβάσιμους στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για το μέσο REACT-EU που 
έχει σχεδιαστεί για την αύξηση του ποσού 
χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2014-
2020 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΕΒΑ· 
εκφράζει, εντούτοις, σοβαρή ανησυχία για 
το γεγονός ότι αυτή η προσωρινή 
χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης 
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο πιεστικών 
δημογραφικών προκλήσεων· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή ευελιξία 
και να μειώσει την περιττή διοικητική 
επιβάρυνση κατά τη χρήση αυτών των 
κονδυλίων, παρακολουθώντας στενά και 
αναφέροντας την αποτελεσματικότητά 
τους και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι οι πολιτικές της ΕΕ 
πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές 
δημόσιων επενδύσεων που προωθούν την 
ανάκτηση ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης και ευκαιριών μεταποίησης 
σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να 
υποστηριχτεί η ισότιμη και βιώσιμη 
ανάπτυξη όλων των περιφερειών της ΕΕ, 
ιδίως σε στρατηγικούς τομείς, όπως η 
υγεία, η ψηφιοποίηση και η ενέργεια· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
χρήση δημόσιων επενδύσεων για τη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας και την επίτευξη φιλόδοξων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε εκστρατείες πρόληψης και 
προώθησης της υγείας, σε υποδομές, 
έγκαιρη διάγνωση και κοινωνική 
προστασία για μακροχρόνια περίθαλψη, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
αυξανόμενη ζήτηση και να διασφαλίσουν 
ότι όλοι έχουν το δικαίωμα έγκαιρης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη καλής ποιότητας, όπως 
κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει τον εξέχοντα ρόλο 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η 
πολιτική συνοχής και η ΚΓΠ στην 
ενθάρρυνση και ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας και της ένταξης των 
γυναικών σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικά ζητήματα 
και καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα σχετικά 
κονδύλια για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται 
από τα ταμεία συνοχής είναι προσβάσιμα 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με 
την έννοια του καθολικού σχεδιασμού·

Or. pl

Τροπολογία 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό 
αντίκτυπο που έχουν οι συνεχώς 
εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες στην 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τονίζει 
επομένως την ανάγκη για ευρυζωνική 
σύνδεση υψηλής ταχύτητας και για 
ζωτικής σημασίας και ενημερωμένο 
τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία, 
νοσοκομεία και όλες τις άλλες σχετικές 
δημόσιες/ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
παροχής υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
αποτελεσματικής ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες για κανονική ζωή για τους 
ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει την ανάγκη να 
στηριχθεί μια δίκαιη μετάβαση και 
εκτιμά πως ένας καλοσχεδιασμένος 
μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, μαζί με 
ένα φιλόδοξο ταμείο δίκαιης μετάβασης, 
θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο που θα 
διευκόλυνε τη μετάβαση και την επίτευξη 
φιλόδοξων κλιματικών στόχων, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις 
κοινωνικές και εδαφικές επιπτώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 75
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί σημαντική αύξηση του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ + στην 
πρόταση του ΠΔΠ για την περίοδο 2021-
2027·

Or. en

Τροπολογία 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
των αρνητικών επιπτώσεων της 
δημογραφικής αλλαγής με τρόπο που να 
βασίζεται στα δικαιώματα και να είναι 
κοινωνικά δίκαιος, σύμφωνα με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και με ιδιαίτερη προσοχή 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για 
μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ή 
περιφέρειες που κινδυνεύουν από μείωση 
του πληθυσμού και σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της συνεχούς αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, του 
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φιλικού προς τους ηλικιωμένους 
εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και 
της επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
άνθρωποι μπορούν να εργαστούν έως 
ότου φτάσουν στη νόμιμη ηλικία 
συνταξιοδότησης· υπογραμμίζει την 
ανάγκη προώθησης συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και αύξησης της 
κάλυψης της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης για την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για 
όλους·

Or. en

Τροπολογία 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης του δείκτη εξάρτησης των 
ηλικιωμένων με μείωση της 
μακροχρόνιας ανεργίας και της φτώχειας 
στην εργασία, καθώς και της ανεργίας 
μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων· 
υπενθυμίζει ότι η καθολική πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και άλλων υπηρεσιών 
φροντίδας και υποστήριξης αποτελεί 
προϋπόθεση για πολλούς ανθρώπους, 
ιδίως για γυναίκες και μόνους γονείς, 
ώστε να γίνουν ή να παραμείνουν 
οικονομικά ενεργοί και να εξασφαλίσουν 
υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και επαγγελματικής ζωής·

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές 
που σχετίζονται με τη δημογραφική 
αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της 
επικείμενης Πράσινης βίβλου για τη 
γήρανση και το μακροπρόθεσμο όραμα 
για τις αγροτικές περιοχές· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να καλυφθεί 
το κενό απασχόλησης, αμοιβών και 
συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής για 
τη βελτίωση του επιπέδου απασχόλησης 
και της ένταξης των γυναικών, ιδίως σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες και αγροτικές 
περιοχές και με έμφαση στις ανάγκες των 
γυναικών που επιστρέφουν στην αγορά 
εργασίας σε μεγαλύτερη ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1στ. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
ανθρωποκεντρικές πολιτικές που 
βασίζονται σε δικαιώματα και στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στους τομείς της σεξουαλικής και 
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αναπαραγωγικής υγείας, της ισότητας 
των φύλων, των υπηρεσιών και των 
υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και 
φροντίδας, αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ζ. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή και 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση της δημογραφικής 
αλλαγής, έτσι ώστε η αντιστροφή των 
αρνητικών επιπτώσεων της 
δημογραφικής αλλαγής σε ένα κράτος 
μέλος ή σε μια περιφέρεια να μην γίνεται 
εις βάρος άλλων κρατών μελών ή 
περιφερειών· επισημαίνει σημαντικές 
διαφορές στις απόλυτες τιμές του 
ελάχιστου εισοδήματος και των 
συντάξεων σε διάφορες περιοχές και είδη 
κοινοτήτων που εγγυώνται αξιοπρεπή 
ζωή· υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
μέσω εταιρικής σχέσης με κοινωνικούς 
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και με 
τοπικούς πληθυσμούς στον σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή πολιτικών και 
συγκεκριμένων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 81
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1η. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
υπηρεσίες υποστήριξης και παροχής 
συμβουλών που παρέχουν στους 
ανθρώπους μια οπτική ολόκληρου του 
κύκλου της ζωής και αντιμετωπίζουν τις 
διαρθρωτικές ηλικιακές διακρίσεις, 
ειδικά στην απασχόληση6a· ζητεί την 
υποστήριξη των εθνικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης και του 
ευρωπαϊκού δικτύου δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, ιδίως στις 
προσπάθειές τους να υποστηρίξουν 
μακροχρόνια ανενεργά και ηλικιωμένα 
άτομα που αναζητούν εργασία·
_________________
6a ΟΟΣΑ, Demographic Change and 
Local Development: Shrinkage, 
Regeneration and Social Dynamics 
(Δημογραφική αλλαγή και τοπική 
ανάπτυξη: Συρρίκνωση, αναγέννηση και 
κοινωνική δυναμική), 2012, σ. 14.

Or. en

Τροπολογία 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1θ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν την αξία της άτυπης 
φροντίδας και να βελτιώσουν την 
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κοινωνική προστασία και υποστήριξη για 
τους άτυπους φροντιστές·

Or. en

Τροπολογία 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ι. ζητεί μια οδηγία πλαίσιο για τη 
μακροχρόνια περίθαλψη που θα 
καθορίζει θεμελιώδεις αρχές και θα 
παρέχει κριτήρια βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων για προσβάσιμες ποιοτικές 
υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης και 
υποστήριξης σε ολόκληρη την ΕΕ και θα 
διευκολύνει επίσης την εφαρμογή 
εναλλακτικών προσεγγίσεων, 
προωθώντας τη μετάβαση σε 
ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες με βάση 
την κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ια. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την υποστήριξή της στις πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης των εθνικών 
και τοπικών αρχών, ιδίως μέσω του 
συντονισμού της πολιτικής, της 
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ανταλλαγής γνώσεων και της 
χρηματοδοτικής στήριξης· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση των 
μεταναστών στην εκπαίδευση και στην 
αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες 
μετανάστριες·

Or. en

Τροπολογία 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και 
μείωση του πληθυσμού·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΤΠΑ για 
την αντιμετώπιση της απομόνωσης των 
μεταφορών και τη βελτίωση των 
ψηφιακών υποδομών και των υποδομών 
τηλεπικοινωνιών, ιδίως της ευρυζωνικής 
σύνδεσης και της σύνδεσης στο 
διαδίκτυο σε αγροτικές, περιφερειακές 
και απομακρυσμένες ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν διαρροή εγκεφάλων, οι 
οποίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε 
όλους, προκειμένου να αξιοποιηθεί το 
δυναμικό μιας πράσινης, καινοτόμου και 
ψηφιακής οικονομίας, να εξασφαλισθεί η 
ασφαλής πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες και να προωθηθεί η 
εγκατάσταση επιχειρήσεων και 
ανθρώπων, ιδίως των νέων, σε αυτές τις 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 86
Dominique Bilde, France Jamet



PE657.233v01-00 54/81 AM\1212531EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση 
του πληθυσμού·

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση 
του πληθυσμού, αλλά υπογραμμίζει ότι η 
λογική μιας οικονομικά ολοκληρωμένης 
ζώνης με το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα, εκ 
των πραγμάτων, συνεπάγεται την 
κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 87
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση 
του πληθυσμού·

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση 
του πληθυσμού προκειμένου να βελτιωθεί 
η ευεξία, να αποφευχθεί η ιατρική 
απερήμωση, να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς 
και να αυξηθούν οι ευκαιρίες 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και 
μείωση του πληθυσμού·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΤΠΑ για 
τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών και τη στήριξη της 
ανεξάρτητης διαβίωσης και 
κινητικότητας, ιδίως σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, που 
είναι λιγότερο ανεπτυγμένες και 
αντιμετωπίζουν μείωση του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 89
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση 
του πληθυσμού·

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του 
ΕΤΠΑ για τη βελτίωση των υποδομών 
μεταφορών και τηλεπικοινωνιών σε ζώνες 
με υψηλά ποσοστά γήρανσης του 
πληθυσμού, έντονη παρουσία αγροτικών 
περιοχών, υψηλό επίπεδο ανεργίας των 
νέων και μείωση του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 90
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση 
του πληθυσμού·

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών 
υψηλής ταχύτητας σε περιφέρειες της ΕΕ 
με υψηλά ποσοστά γήρανσης του 
πληθυσμού, έντονη παρουσία αγροτικών 
περιοχών και μείωση του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να αξιοποιηθούν 
περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη 
βελτίωση των υποδομών μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά 
ποσοστά γήρανσης του πληθυσμού, έντονη 
παρουσία αγροτικών περιοχών και 
μείωση του πληθυσμού·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΤΠΑ για 
τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και 
των δημόσιων υποδομών συνδεσιμότητας 
σε ζώνες με υψηλά ποσοστά γήρανσης του 
πληθυσμού ή/και ανεργίας και μείωση του 
πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τις υποδομές 
και την ανάπτυξη, την ενίσχυση των 
κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και τη 
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δημιουργία ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε μικρές κοινότητες που 
βρίσκονται σε απομακρυσμένες αγροτικές 
περιοχές και οι οποίες παλεύουν με την 
ερήμωση και τη γήρανση του πληθυσμού·

Or. hu

Τροπολογία 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η ψηφιακή υποδομή 
και η συνδεσιμότητα διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη του 
ψηφιακού χάσματος, της απομόνωσης 
και της μείωσης του πληθυσμού· τονίζει 
εν προκειμένω την τεράστια σημασία της 
υποστήριξης μιας πιο εκτεταμένης 
χρήσης συστημάτων εργασίας στο σπίτι 
από εταιρείες σε ολόκληρη την ΕΕ, τα 
οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
εργαλείο για τη διατήρηση των 
επιχειρήσεων, την ενίσχυση των τοπικών 
κοινοτήτων και την αντιμετώπιση της 
συρρίκνωσης του πληθυσμού των 
αγροτικών περιοχών· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο με 
σκοπό τη ρύθμιση ελάχιστων και σαφών 
προτύπων και προϋποθέσεων για την 
τηλεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ και τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 94
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση 
προσθέτει πίεση στις υπηρεσίες 
μακροχρόνιας φροντίδας, οι οποίες 
σχεδιάστηκαν σε διαφορετικό 
δημογραφικό πλαίσιο και ότι τώρα πρέπει 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες υγείας 
και φροντίδας μιας κοινωνίας 
ηλικιωμένων· ζητεί συνεπώς την αύξηση 
των πόρων που προορίζονται για τον 
σκοπό αυτόν για την κάλυψη αυτής της 
αύξησης στις ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η ζήτηση για 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας 
είναι πιθανό να αυξηθεί, ενώ ορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές αντιμετωπίζουν 
ήδη έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις 
επενδύοντας σε δεξιότητες και 
καθιστώντας τα επαγγέλματα 
υγειονομικής περίθαλψης πιο ελκυστικά, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 96
Margarita de la Pisa Carrión
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί να ενισχυθεί η 
μετεγκατάσταση οικογενειών σε 
αγροτικές περιοχές, πράγμα που σημαίνει 
επένδυση σε κατάλληλες οδούς 
πρόσβασης, εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές υποδομές, καθώς και 
προώθηση κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων που 
ενθαρρύνουν μια πιο υγιή ποιότητα ζωής 
που είναι η βέλτιστη για την ανάπτυξη 
των παιδιών, κατά πιο οικονομικά 
προσιτό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 97
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
μεταναστευτικές ροές των νέων της 
Ευρώπης από αγροτικές προς αστικές 
περιοχές και προς τρίτες χώρες· τονίζει 
ότι για την αντιμετώπιση αυτών των 
μορφών μετανάστευσης και για την 
πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας, είναι σημαντικό να 
παρέχονται ευκαιρίες στους νέους στο 
μέρος όπου ζουν· σημειώνει ότι εάν αυτή 
η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί σωστά, 
οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των 
ποσοστών γεννήσεων θα οδηγήσει σε 
αύξηση της μετανάστευσης.

Or. en



PE657.233v01-00 60/81 AM\1212531EL.docx

EL

Τροπολογία 98
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση και 
έξυπνους συνδυασμούς των πόρων του 
ΕΚΤ και των εθνικών και τοπικών πόρων 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως των 
ηλικιωμένων· ζητεί επομένως 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές 
ευκαιρίες για εκμάθηση ψηφιακών 
δεξιοτήτων με τρόπο προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων, 
ενισχύοντας επίσης την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών των ίδιων των ανώτερων 
εθελοντών εμπειρογνωμόνων, για 
παράδειγμα μέσω της Συνομοσπονδίας 
ευρωπαϊκών ανώτερων εξειδικευμένων 
υπηρεσιών (CESES)·

Or. en

Τροπολογία 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη 
μεγαλύτερη κινητοποίηση των πόρων του 
ΕΚΤ προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως των νέων, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και για να εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία· ζητεί 
επομένως προσβάσιμες και οικονομικά 
προσιτές ευκαιρίες εκμάθησης ψηφιακών 
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δεξιοτήτων με τρόπο προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες των ηλικιωμένων· 
επισημαίνει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, 
όταν συνδέονται με ευκαιρίες ανταλλαγής 
μεταξύ γενεών·

Or. en

Τροπολογία 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ, σε συνδυασμό με 
εθνικές και τοπικές επενδύσεις, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως των 
ηλικιωμένων· τονίζει τη σημασία της 
διεύρυνσης των προγραμμάτων 
ψηφιακών δεξιοτήτων στον πληθυσμό 
πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης· 
ζητεί την ενσωμάτωση των 
δημογραφικών προκλήσεων στο ταμείο 
δίκαιης μετάβασης για την αντιμετώπιση, 
κυρίως, του κοινωνικού αποκλεισμού, του 
ψηφιακού χάσματος και της ενεργειακής 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και οι υλικές ελλείψεις, 
καθώς και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως των 
ευπαθών ατόμων, των απομακρυσμένων 
περιοχών και των ηλικιωμένων· πιστεύει 
υπό την έννοια αυτή ότι η ψηφιοποίηση, 
η ρομποτοποίηση και η τεχνητή 
νοημοσύνη θα μπορούσαν να 
προωθηθούν για τη βελτίωση της 
αυτονομίας καθώς και των συνθηκών 
διαβίωσης και υγείας των ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 102
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων· 
ζητεί μεγαλύτερη υποστήριξη σε 
ευέλικτους τρόπους εργασίας που 
επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
επιτύχουν με καλύτερο τρόπο την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής ή να συνδυάσουν τα 
εργασιακά τους καθήκοντα με τα 
καθήκοντα φροντίδας· σημειώνει ότι η 
κρίση λόγω COVID-19 έδειξε ότι το έργο 
αυτό είναι δυνατό με την κατάλληλη 
υποστήριξη·

Or. en
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Τροπολογία 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων· 
καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την 
κοινωνικά δίκαιη ψηφιακή μετάβαση και 
να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες έχουν 
το δικαίωμα και την πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές υποδομές 
επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 104
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως σε αγροτικές περιοχές 
και μεταξύ των ηλικιωμένων, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία 
του προγράμματος για την απασχόληση 
και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) με 
τη χρηματοδότηση της μακροχρόνιας 
φροντίδας·

Or. en
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Τροπολογία 105
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων·

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός 
αποκλεισμός, ιδίως των ηλικιωμένων και 
των πιο φτωχών κατηγοριών, όπως 
οικογένειες απόρων νοικοκυριών·

Or. en

Τροπολογία 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι, για να μπορέσουν οι 
νέοι και οι ηλικιωμένοι να εργαστούν, να 
σπουδάσουν και να συμμετάσχουν ενεργά 
στη σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να τους 
δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν 
τουλάχιστον βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες· επιπλέον, πρέπει να παρέχεται 
καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου τα άτομα να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν επαφές και να 
αναλαμβάνουν εργασίες, ιδίως ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Or. hu

Τροπολογία 107
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Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειμένου να βελτιώσει ριζικά και να 
ενισχύσει την εκπροσώπηση των 
ηλικιωμένων στη διαδικασία νομοθετικού 
έργου της ΕΕ και, κατ’ αντιστοιχία με το 
υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Νέων, να εξετάσει τη χρηματοδότηση 
από το ΕΚΤ ενός «Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Ηλικιωμένων» με 
έμπειρους ανώτερους εθελοντές που θα 
παρέχουν συμβουλές στους νομοθέτες της 
ΕΕ σχετικά με τον αντίκτυπο των 
νομοσχεδίων και των κανονισμών της ΕΕ 
στους ηλικιωμένους και θα συμβάλουν 
στην ενίσχυση των γνώσεων και της 
στήριξης στην ΕΕ μεταξύ των 
ηλικιωμένων·

Or. en

Τροπολογία 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από τα ταμεία συνοχής και 
τα κράτη μέλη να διαθέσουν από κοινού 
πόρους προκειμένου να εφαρμοστούν 
ολοκληρωμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες ως απάντηση στις 
δημογραφικές αλλαγές·

Or. pl
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Τροπολογία 109
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
δεσμεύσεις της, όπως μέσω του 
προγράμματος «Αυτόνομη διαβίωση 
υποβοηθούμενη από το περιβάλλον» 
(AAL), μιας σημαντικής πρωτοβουλίας 
για την προώθηση της οικονομίας της 
τρίτης ηλικίας στην ΕΕ, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε ηλικιωμένους και 
εξαρτώμενα άτομα να ζουν περισσότερο 
στο σπίτι στο οικείο περιβάλλον τους, 
μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης οικιακού 
αυτοματισμού, ανθρωποκεντρικών ΤΠΕ, 
τεχνητής νοημοσύνης και της συνεχούς 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων 
κατάρτισης και της τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας και της οικονομίας 
της τρίτης ηλικίας.

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης της αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανεκπαίδευσης των πολιτών για 
την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων και της οικονομίας της τρίτης 
ηλικίας· καλωσορίζει εν προκειμένω το 
επικαιροποιημένο θεματολόγιο 
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δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο 
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των ελλείψεων εργατικού δυναμικού σε 
περιοχές που υστερούν·

Or. en

Τροπολογία 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων 
κατάρτισης και της τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας και της οικονομίας 
της τρίτης ηλικίας.

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, της μείωσης των 
επισφαλών θέσεων εργασίας και της 
εργασιακής φτώχειας, καθώς και της 
εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
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και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας. και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας, 
καθώς και της ενίσχυσης της έρευνας, 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και της 
ικανότητας για καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 113
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας.

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες και οι 
δήμοι θα πρέπει να κάνουν πιο ενεργό 
χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
προώθησης της εδαφικής συνοχής, της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας, 
των ΜΜΕ και της οικονομίας της τρίτης 
ηλικίας.

Or. en

Τροπολογία 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών προκλήσεων, ιδίως μέσω 
της ενίσχυσης των προγραμμάτων 
κατάρτισης, των διαπεριφερειακών έργων 
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και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας. και της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας.

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
τόνωσης της επιχειρηματικότητας, της δια 
βίου μάθησης και της οικονομίας της 
τρίτης ηλικίας.

Or. en

Τροπολογία 116
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει 
να κάνουν πιο ενεργό χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των 
δημογραφικών αλλαγών, ιδίως μέσω της 
ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας.

4. τονίζει ότι τα κράτη θα πρέπει να 
κάνουν πιο ενεργό χρήση των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
υπό το πρίσμα των δημογραφικών 
αλλαγών, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των 
προγραμμάτων κατάρτισης και της 
τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της 
οικονομίας της τρίτης ηλικίας.
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Or. fr

Τροπολογία 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους καλές 
πρακτικές και να τις ακολουθούν, καθώς 
και να βοηθούν τους νέους να 
ανεξαρτητοποιηθούν και να 
δημιουργήσουν οικογένεια, να διαθέτουν 
δε στους νέους παροχές, όπως επιδόματα 
στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις σε 
οικογένειες και δάνεια με ευνοϊκούς 
όρους, μεταξύ άλλων·

Or. hu

Τροπολογία 118
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι τα μέτρα που 
προτείνονται εδώ δεν επαρκούν για να 
αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές 
προκλήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 119
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν μια ευρεία συζήτηση 
για δημογραφικά ζητήματα, προτείνοντας 
τη θέσπιση δημοψηφισμάτων για τη 
μετανάστευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
προκειμένου να προσανατολιστούν οι 
πολιτικές απαντήσεις στη βούληση των 
λαών της Ευρώπης.

Or. fr

Τροπολογία 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει τον ρόλο του θεσμού 
της οικογένειας, τη σημασία του να 
συντηρεί κανείς οικογένεια, καθώς επίσης 
τη βαρύτητα της διευρυμένης οικογένειας 
ως θετικού μοντέλου για τους νέους 
ανθρώπους, ενθαρρύνει δε τη δημιουργία 
οικογένειας και την ανάληψη ευθυνών 
όσον αφορά την παιδική φροντίδα υπό το 
πρίσμα της γήρανσης του πληθυσμού·

Or. hu

Τροπολογία 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει την ανάγκη η 
επιχειρηματικότητα και άλλες χρήσιμες 
δεξιότητες να ενταχθούν σε όλα τα 
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επίπεδα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, καθώς η καλλιέργεια της 
ιδέας της επιχειρηματικότητας στους 
νέους ανθρώπους σε πρώιμο στάδιο θα 
συμβάλει στην αποτελεσματική 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Or. hu

Τροπολογία 122
Dominique Bilde, France Jamet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ζητεί να προτιμώνται οι φιλόδοξες 
και ενεργητικές πολιτικές που 
συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού 
των γεννήσεων από οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο αντιμετώπισης της μείωσης του 
πληθυσμού της ηπείρου μας.

Or. fr

Τροπολογία 123
José Manuel Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση για μια κοινή 
δημογραφική πολιτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· πιστεύει ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει 
κατάλληλο μηχανισμό για τη χάραξη και 
την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προς τον 
σκοπό αυτόν· εκτιμά, επιπλέον, ότι μια 
κοινή δημογραφική πολιτική θα πρέπει να 
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χρηματοδοτείται από πόρους από μια 
συγκεκριμένη γραμμή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει τη σημασία 
επαρκών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων 
δεδομένων σχετικά με τη δημογραφική 
αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει το στατιστικό πλαίσιο της 
ΕΕ αυξάνοντας το ανώτατο όριο ηλικίας 
για τη συλλογή δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής 
δεδομένων ατόμων που ζουν σε ιδρύματα 
και της κατανομής δεδομένων ανά φύλο 
και ηλικία, με πλήρη σεβασμό των 
προτύπων απορρήτου και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη 
περιφερειακή ικανότητα απορρόφησης 
των κονδυλίων των ταμείων συνοχής της 
ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 



PE657.233v01-00 74/81 AM\1212531EL.docx

EL

εδαφικές οικονομικές προϋποθέσεις· 
επισημαίνει την προστιθέμενη αξία του 
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας 
των πολιτών και των αρχών, σε όλα τα 
στάδια του προγραμματισμού, για 
καλύτερο σχεδιασμό και βελτιωμένη 
απορρόφηση των κονδυλίων ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι για να 
αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές 
προκλήσεις, οι περιφέρειες θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ με περισσότερο 
προορατικό τρόπο ώστε να 
αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων 
και να δώσουν στους νέους την ευκαιρία 
να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν προγράμματα κατάρτισης 
για νέους και την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής νοοτροπίας·

Or. en

Τροπολογία 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4α. πιστεύει ότι τα ταμεία συνοχής 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της ενεργού γήρανσης, ιδίως 
μέσω πρωτοβουλιών κοινωνικής 
καινοτομίας που στοχεύουν, μεταξύ 
άλλων, στη διευκόλυνση της 
απασχόλησης των ηλικιωμένων, στην 
ενημέρωση των δεξιοτήτων τους, στη 
διασφάλιση της αυτονομίας τους ή στην 
ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ 
γενεών·

Or. en

Τροπολογία 128
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η δίκαιη και υγιής 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής πρέπει να είναι 
εγγυημένη για όλους· ζητεί η 
αντιμετώπιση της φτώχειας στην εργασία 
να γίνει μία από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η απασχόληση 
και άλλες σχετικές πολιτικές πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους των 
εργαζομένων και συνδικάτα για να 
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διασφαλίζεται ότι τα συμφέροντα των 
εργαζομένων βρίσκονται στον πυρήνα 
τους·

Or. en

Τροπολογία 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. αναγνωρίζει ότι παράγοντες 
μεγάλης σημασίας, που επηρεάζουν τη 
δημογραφία των αγροτικών και 
απομακρυσμένων περιοχών, αποτελούν 
ευκαιρίες για επαρκή επαγγελματική 
ολοκλήρωση, πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες για 
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία των 
αγροτικών και απομακρυσμένων 
περιοχών, όσον αφορά την ποικιλομορφία 
τους, και να αναπτύξουν τις δυνατότητές 
τους μέσω της τόνωσης των επενδύσεων 
στην τοπική οικονομία, της προώθησης 
της επιχειρηματικότητας και της 
βελτίωσης της συνδεσιμότητάς τους·

Or. en

Τροπολογία 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ζητεί την προληπτική ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και πρωτοβουλιών 
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μεταξύ τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στην ΕΕ για την προώθηση της 
καλύτερης κατανόησης των 
δημογραφικών προκλήσεων, την 
πρόβλεψη των επιπτώσεών τους στις 
τοπικές αγορές εργασίας και την 
ανάπτυξη καινοτόμων και 
αποτελεσματικών στρατηγικών·

Or. en

Τροπολογία 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, την οδηγία του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης των προσώπων 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, COM/2008/0426 
τελικό, 2 Ιουλίου 2008.

Or. en

Τροπολογία 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η ενίσχυση που παρέχεται 
μέσω του προσωρινού πλαισίου για τις 
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κρατικές ενισχύσεις δεν ενισχύει τις 
μόνιμες στρεβλώσεις και τις ανισότητες 
στην ενιαία αγορά, επιδεινώνοντας την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. υπογραμμίζει ότι η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών 
και της καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, ιδίως 
των αγροτικών περιοχών, απαιτεί την 
περαιτέρω ενδυνάμωση των γυναικών 
στις περιοχές αυτές τόσο σε οικονομικό 
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και 
τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
και την προώθηση φιλικών προς την 
οικογένεια πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. υπενθυμίζει ότι οι άκρως 
απόκεντρες περιοχές είναι ιδιαίτερα 
επιρρεπείς στη μείωση του πληθυσμού 
και απαιτούν ένα ειδικό σύνολο μέτρων 
για τον μετριασμό των αρνητικών 
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δημογραφικών αλλαγών που 
αντιμετωπίζουν συχνά· καλεί τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν προορατικά τα 
διαθέσιμα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές 
οι περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. απορρίπτει την υποβολή 
διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων 
συνοχής στις προϋποθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη καθώς και των αρχών σχετικά με 
το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες, την 
υγεία, τη μακροχρόνια περίθαλψη και την 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, 
συντάξεις, στέγαση και βοήθεια για τους 
άστεγους που περιλαμβάνονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για την 
καταπολέμηση των συνεπειών των 
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δημογραφικών αλλαγών και των μέτρων 
λιτότητας· ζητεί επιπλέον τη χρήση 
κονδυλίων της ΕΕ για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στην υγεία για όλους, 
προωθώντας την εγκατάσταση ιατρών 
και τη συντήρηση νοσοκομείων σε 
αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. ζητεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
να εγγυάται ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας και να επιτρέπει την ευρύτερη 
χρήση της τηλεφροντίδας και της 
τηλεϊατρικής, παρέχοντας στους 
επαγγελματίες της φροντίδας νομικές 
διασφαλίσεις και καθορίζοντας τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
κατάρτιση, με σκοπό την εξασφάλιση 
φροντίδας και πρωτοβάθμιας φροντίδας 
σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, σε οποιαδήποτε 
γεωγραφική περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4ε. υπογραμμίζει την ανάγκη 
διασφάλισης ότι οι αρχές και οι στόχοι 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ιδίως των αρχών του 
σχετικά με το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες, 
την υγεία, την ένταξη ατόμων με 
αναπηρία, τη μακροχρόνια φροντίδα και 
την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, το 
εισόδημα γήρατος και τις συντάξεις, τη 
στέγαση και τη βοήθεια για τους 
άστεγους, είναι απαραίτητοι για τη 
στήριξη της ποιότητας ζωής των ατόμων 
κάθε ηλικίας σε τοπικό επίπεδο· 
χαιρετίζει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να υποβάλει σχέδιο δράσης 
για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4στ. τονίζει ότι η πανδημία COVID-19 
απέδειξε την ανάγκη για ένα μοντέλο της 
ΕΕ που προάγει και διαφυλάσσει την 
αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των ηλικιωμένων· καλεί την 
Επιτροπή να ακολουθήσει ένα 
θεματολόγιο που αναπτύσσει ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο για τα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων βάσει του άρθρου 25 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ·

Or. en


