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Τροπολογία 1
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ερχόμενα έτη θα χαρακτηρίζονται 
αναμφίβολα από οικονομική κρίση και 
κρίση στην αγορά εργασίας με υψηλά 
επίπεδα ανεργίας και συνεχείς ελλείψεις 
εργατικού δυναμικού, ιδίως σε τομείς 
όπως ο τομέας της υγείας, όπου οι 
παραδοσιακές ελλείψεις επιδεινώνονται 
λόγω της πανδημίας, αλλά και με 
νεοεμφανιζόμενες ελλείψεις που 
σχετίζονται με την COVID-19, όπως 
επίσης από τη μετάβαση στην ψηφιακή 
εποχή και σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση 
αποτελούν προτεραιότητα και ότι οι 
προτεραιότητες της ισότητας και της 
συνεχούς μάθησης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτών 
των μεταβάσεων για τη στήριξη 
συστημάτων μειωμένου ωραρίου 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρωτοβουλίας SURE της ΕΕ2·
1 Eurofound (2021), Tackling labour shortages in 
EU Member States, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg.
2 Eurofound, 2021 – Distributional impacts of 
climate policies in Europe.

Or. en

Τροπολογία 2
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο 
ευάλωτες κατηγορίες της αγοράς 
εργασίας αντιμετώπιζαν επιδείνωση των 
κοινωνικοοικονομικών τους συνθηκών 
ήδη πριν από την πανδημία, με πάνω από 
τα τρία τέταρτα της καθαρής μείωσης 
της απασχόλησης στην ΕΕ κατά τη 
διάρκεια του 2020 να οφείλεται στην 
απώλεια εργασίας των ατόμων με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα 
στήριξης του εισοδήματος που 
σχετίζονται με την COVID-19 ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικά για τους 
χαμηλόμισθους εργαζομένους, καθώς οι 
εν λόγω εργαζόμενοι έτειναν να 
επηρεάζονται περισσότερο από τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας ή από τη 
μείωση του ωραρίου εργασίας σε 
σύγκριση με άλλα, ωστόσο, τα εν λόγω 
μέτρα ήταν απόρροια κρίσης και 
προσωρινά και ευρύτερα και χωρίς 
αποκλεισμούς συστήματα κοινωνικής 
προστασίας θα βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση της διαλείπουσας 
ανάκαμψης των θέσεων εργασίας1·
1 Eurofound (προς δημοσίευση το 2021). 
Structural changes in the labour market: 
Employment impact of the first year of the 
COVID-19 pandemic.

Or. en

Τροπολογία 3
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες ανισότητες διευρύνονται 
λόγω του δυσανάλογου αντικτύπου της 
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πανδημίας στις ευάλωτες ομάδες και ότι 
τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δυσκολίες 
για την επίτευξη των στόχων αυξήθηκαν 
σημαντικά μεταξύ εκείνων που 
βρίσκονται ήδη σε επισφαλή κατάσταση1· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία του Eurofound, το 
23 % των ατόμων που αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό στην ΕΕ ανέφεραν 
δυσκολίες ή μεγάλες δυσκολίες όσον 
αφορά την κάλυψη των εξόδων τους, σε 
σύγκριση με το 11,5 % των υπόλοιπων 
εργαζομένων, συνολικά δε το 16 % των 
ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο 
μισθό ζούσαν σε νοικοκυριά με υλική 
στέρηση, σε σύγκριση με το 6 % των 
υπόλοιπων εργαζομένων2·
1 Eurofound, 2021 – Living, working and COVID-
19.
2 Eurofound, 2021, Annual minimum wage.

Or. en

Τροπολογία 4
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
κρίσης COVID-19 και των ακούσιων 
συνεπειών των μέτρων περιορισμού της 
κυκλοφορίας, υπάρχει κίνδυνος να 
υπονομευθούν πρόοδος δεκαετιών όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων, με απτούς 
κινδύνους αποδέσμευσης των γυναικών 
από την αγορά εργασίας και εξελίξεων 
που ενισχύουν τους ρόλους των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του 
τομεακού και επαγγελματικού 
διαχωρισμού, με τις γυναίκες να 
υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θέσεις 
μερικής απασχόλησης και σε τομείς που 
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έχουν πληγεί σημαντικά από την 
πανδημία COVID-19, οι γυναίκες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση 
με άλλες ομάδες να υποστούν τις 
επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση 
και τις κοινωνικές της επιπτώσεις1·
1 (Eurofound (2020), Women and labour market 
equality: Has COVID-19 rolled back recent 
gains?, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg.)

Or. en

Τροπολογία 5
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με έρευνα του Eurofound, η ικανότητα 
του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα διανεμητικά 
αποτελέσματα και να διευκολυνθεί η 
δίκαιη μετάβαση, τα δε ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα ορισμένων πολιτικών για 
το κλίμα, ιδίως επειδή επηρεάζουν τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε 
ορισμένους τομείς και περιφέρειες, 
μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους 
κοινωνικούς εταίρους, και ότι μπορούν να 
επιτευχθούν λύσεις μέσω του κοινωνικού 
διαλόγου και κοινών πρωτοβουλιών1·
1 Eurofound, 2021 – Distributional impacts of 
climate policies in Europe.

Or. en

Τροπολογία 6
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας ότι η έρευνα του 
Eurofound για την COVID-19 δείχνει ότι 
η ψυχική ευεξία έχει φτάσει στο 
χαμηλότερο επίπεδό της σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες από την έναρξη της 
πανδημίας πριν από ένα έτος και αυτό 
είναι φαίνεται ιδιαίτερα μεταξύ των νέων 
και εκείνων που έχουν χάσει τη δουλειά 
τους1·
1 Eurofound, 2021 – Living, working and COVID-
19.

Or. en

Τροπολογία 7
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ευρύ 
φάσμα δράσεων προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της 
πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους 
εργαζομένους και τους ανθρώπους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση των 
μέτρων μεταβάλλεται και διευρύνεται 
και, για τον σκοπό αυτό, τα μέτρα και τα 
μέσα που συγκεντρώνουν και 
διαρθρώνουν πληροφορίες, όπως η βάση 
δεδομένων EU PolicyWatch του 
Eurofound για την COVID-19 ή η βάση 
δεδομένων μέσων στήριξης του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
Αναδιάρθρωσης, είναι σημαντικά για την 
παρακολούθηση των εξελίξεων και την 
παροχή στοιχείων σχετικά με την 
αξιολόγησή τους1·
1 COVID-19 EU Policy Watch database, ERM 
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database.

Or. en

Τροπολογία 8
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση 
για τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά 
βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές 
προκλήσεις και οι προκλήσεις που 
σχετίζονται με την απασχόληση λόγω της 
οικονομικής ύφεσης που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 είχαν δυσανάλογο 
αντίκτυπο σε διάφορα κράτη μέλη, 
περιφέρειες και ομάδες της κοινωνίας 
μας, με τις σοβαρότερες επιπτώσεις στις 
πλέον ευάλωτες ομάδες και ιδίως στην 
αγορά εργασίας· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, τον καίριο ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει την κύρια 
κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ένωσης και τη 
διασφάλιση μιας κοινωνικά βιώσιμης 
ανάκαμψης, καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 9
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
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εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά 
βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο των ευρωπαϊκών ταμείων και 
χρηματοοικονομικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει την κύρια 
κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ένωσης και τη 
διασφάλιση μιας κοινωνικά βιώσιμης 
ανάκαμψης, καθώς και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· τονίζει ότι 
τα εν λόγω ταμεία και μέσα θα πρέπει να 
στηρίζουν δραστηριότητες όλων των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση 
για τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά 

1. επαναλαμβάνει ότι το 2022 θα 
συνεχίσει να είναι κρίσιμο έτος και τονίζει 
ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-
19 στην κοινωνία και την απασχόληση 
απαιτεί μια ισχυρή και άνευ 
προηγουμένου αντίδραση και έναν 
κοινωνικό και βιώσιμο προϋπολογισμό 
που να μην αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο· επισημαίνει, εν προκειμένω, 
τον καίριο ρόλο του Next Generation EU, 
επιπλέον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
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βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά 
βιώσιμης, συμπεριληπτικής και χωρίς 
διακρίσεις ανάκαμψης, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 11
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά 
βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, ιδίως τους νέους, τις 
οικογένειες, τους εργαζομένους και τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· επισημαίνει, 
εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο του 
μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), τα οποία 
θα αποτελέσουν την κύρια κινητήρια 
δύναμη για την ενίσχυση της κοινωνικής 
διάστασης της Ένωσης και τη διασφάλιση 
μιας κοινωνικά βιώσιμης ανάκαμψης, 
καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) για τους απολυμένους 
εργαζομένους και του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 12
Katrin Langensiepen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά 
βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
όλα τα άτομα, όλες τις οικογένειες, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών 
ΛΟΑΔΜ, τους εργαζομένους και όλους 
τους τύπους εργοδοτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, τον καίριο ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει την κύρια 
κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της 
κοινωνικής διάστασης της Ένωσης και τη 
διασφάλιση μιας κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης και δίκαιης 
ανάκαμψης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
την πράσινη συμφωνία, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους 
απολυμένους εργαζομένους και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 13
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

1. τονίζει ότι οι κοινωνικές και 
εργασιακές συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 απαιτούν ισχυρή αντίδραση για 
τα άτομα, τις οικογένειες, τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις· 
υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της 
πολιτικής συνοχής, 
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Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το οποίο θα αποτελέσει 
την κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
Ένωσης και τη διασφάλιση μιας 
κοινωνικά βιώσιμης ανάκαμψης, καθώς 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) για τους απολυμένους 
εργαζομένους και του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης·

συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, στον 
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
ενός σχεδίου ολοκλήρωσης όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πλέον 
ευάλωτους, για τους εργαζομένους και σε 
επίπεδο βάσης, ιδίως στα κράτη μέλη που 
έχουν αποδυναμωθεί περισσότερο από 
οικονομική και κοινωνική άποψη· ζητεί, 
συνεπώς, την ενίσχυση των πόρων για τα 
εν λόγω ταμεία και προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 14
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και 
τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 
πολλών εργαζομένων και των οικογενειών 
τους· εμμένει στην ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι εδαφικές και 
περιφερειακές ανισότητες·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στην προσαρμογή 
στις επικείμενες μεταβολές της αγοράς 
εργασίας, στη δημιουργία ποιοτικής 
απασχόλησης, στη μείωση της φτώχειας, 
και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την οικονομική 
κάμψη που προκλήθηκε από την 
πανδημία COVID-19· τονίζει ότι η κρίση 
κατέδειξε πολλές από τις υφιστάμενες 
ανισορροπίες και επιτάχυνε επικίνδυνες 
κοινωνικές τάσεις, όπως για παράδειγμα 
οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας ορισμένων ομάδων εργαζομένων 
και ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και 
των οικογενειών τους· εμμένει στην 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι εδαφικές 
και περιφερειακές ανισότητες·

Or. en
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Τροπολογία 15
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της βελτίωσης της 
σταθερότητας των κοινωνικών 
συστημάτων σε μια περίοδο πρωτοφανούς 
κρίσης μετά την πανδημία COVID-19· 
τονίζει ότι η κρίση έχει επιδεινώσει τις 
υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες και έχει δημιουργήσει νέες· 
τονίζει ότι η πανδημία έχει επιπλέον 
επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας πολλών εργαζομένων και των 
οικογενειών τους· εμμένει στην ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι εδαφικές και 
περιφερειακές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 16
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
με ισχυρή κοινωνική διάσταση θα πρέπει 
να συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικής και 
βιώσιμης απασχόλησης και στη 
διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων 
εργασίας και αξιοπρεπούς απασχόλησης 
και συνθηκών εργασίας, να τονώσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, να εξαλείψει τη 
φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας, να αντιμετωπίσει τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις κοινωνικές 
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εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

ανισότητες και την ανεργία των νέων, και 
να αυξήσει την ανοδική κοινωνική 
σύγκλιση, ακόμη περισσότερο σε περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, έχει αναδείξει 
νέες μορφές διακρίσεων και έχει 
επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας πολλών ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους· εμμένει στην 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι 
οικονομικές, κοινωνικές, εδαφικές και 
περιφερειακές ανισότητες και οι 
ανισότητες μεταξύ γενεών·

Or. en

Τροπολογία 17
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ιδίως για τα παιδιά, και 
στην ενίσχυση της ανοδικής κοινωνικής 
σύγκλισης σε μια περίοδο πρωτοφανούς 
κρίσης μετά την πανδημία COVID-19· 
τονίζει ότι η κρίση έχει επιδεινώσει τις 
υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες, καθώς και τις συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι οικονομικές, κοινωνικές, διατομεακές, 
εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες και 
οι ανισότητες μεταξύ γενεών·

Or. en
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Τροπολογία 18
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση και 
τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, 
στην εξάλειψη της φτώχειας και της 
ανισότητας, στην εξασφάλιση 
συμπεριληπτικής ισότητας, ιδίως για τα 
παιδιά, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους, 
ιδίως των ευάλωτων ομάδων 
εργαζομένων και όσων εργάζονται με 
επισφαλείς συμβάσεις και ρυθμίσεις· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 19
Beata Szydło
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
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πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές 
ανισότητες·

πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη αντιμετώπισης των 
εδαφικών και περιφερειακών 
ανισοτήτων, δεδομένου ότι η πολιτική 
συνοχής πρέπει να παραμείνει μία από τις 
προτεραιότητες της μετά COVID 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 20
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, στη μείωση της 
φτώχειας, και στην ενίσχυση της ανοδικής 
κοινωνικής σύγκλισης σε μια περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης μετά την πανδημία 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ποιοτικής απασχόλησης, με πλήρη 
σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων 
και των υψηλότερων προτύπων 
συνθηκών εργασίας, στην εξάλειψη της 
φτώχειας, στην καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, και στην ενίσχυση της 
ανοδικής κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής σύγκλισης και συνοχής· 
υπενθυμίζει ότι αυτό είναι ακόμη πιο 
κρίσιμο σε μια εποχή πρωτοφανούς κρίσης 
μετά τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας 
COVID-19· τονίζει ότι η κρίση έχει 
επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές 
και οικονομικές ανισότητες, καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών 
εργαζομένων και των οικογενειών τους· 
εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
οι εδαφικές και περιφερειακές ανισότητες· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα 
ανάγκη για προγράμματα, ταμεία και 
μέσα της ΕΕ με επαρκή δημοσιονομικά 
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μέσα και με στόχους πλήρως 
ευθυγραμμισμένους με αυτό·

Or. en

Τροπολογία 21
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. συμφωνεί με τους ευρωπαίους 
ηγέτες ότι, με την αύξηση της ανεργίας 
και των ανισοτήτων λόγω της πανδημίας, 
είναι σημαντικό να διοχετευθούν πόροι 
εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίοι για 
την ενίσχυση των οικονομιών μας και να 
επικεντρωθούν οι προσπάθειες πολιτικής 
μας στην ίση πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθούν οι 
ίσες ευκαιρίες, η δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας, η επιχειρηματικότητα, 
η αναβάθμιση και η επανειδίκευση και η 
μείωση της φτώχειας και του 
αποκλεισμού· τονίζει ότι οι έκτακτοι 
πόροι που διατίθενται για τη στήριξη της 
ανάκαμψης της Ευρώπης αποτελούν μια 
ευκαιρία που δεν μπορεί να χαθεί·

Or. en

Τροπολογία 22
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προειδοποιεί, ωστόσο, ότι αυτό 
είναι ανεπαρκές χωρίς μια νέα 
στρατηγική που θα επικεντρώνεται στην 
κοινωνική πρόοδο και την κοινωνική 
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δικαιοσύνη και θα είναι 
προσανατολισμένη στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, και η 
οποία θα αποστασιοποιείται από τις 
δεξιές πολιτικές και τους περιορισμούς 
που επιβάλλει η ΕΕ στις οικονομικές, 
κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές των 
κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 23
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει, ωστόσο, ότι πολλές από 
τις δραστηριότητες και τα μέτρα που 
υποστηρίζονται από τα ταμεία και τα 
προγράμματα και αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων 
υπονομεύονται από τους περιορισμούς 
που απορρέουν από το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 24
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
προόδου στη μετάβαση στην αγορά 
εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών και 
της καινοτομίας, καθώς και για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
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επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

οικονομιών μας, που θα διασφαλίζουν ότι 
όλοι στις κοινωνίες μας έχουν τις 
κατάλληλες δεξιότητες για να βρουν 
εργασία και να αξιοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους, ιδίως στο πλαίσιο της 
κρίσης COVID-19· εμμένει στην ανάγκη 
για πολιτικές αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της ενίσχυσης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ 
ταυτόχρονα με την ευθυγράμμιση της 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης με τις 
ανάγκες της οικονομίας και της 
κοινωνίας του μέλλοντος, την υποστήριξη 
των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών 
για την κατάρτιση των κατάλληλων 
δεξιοτήτων, καθώς και τις επενδύσεις σε 
ψηφιακές υποδομές· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η ένταξη στην αγορά 
εργασίας των πλέον ευάλωτων ομάδων, 
όπως τα άτομα που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας, τα άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, 
οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι· 
υπογραμμίζει ότι τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς 
αποκλεισμούς πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν και να 
επικαιροποιηθούν έτσι ώστε τα προσόντα 
των εργαζομένων να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
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μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19 και 
των μακροπρόθεσμων τάσεων· εμμένει 
στην ανάγκη να υιοθετηθούν πολιτικές 
αναβάθμισης και επανειδίκευσης και να 
αναγνωριστούν οι δεξιότητες που 
αποκτώνται μέσω της άτυπης και της 
ανεπίσημης μάθησης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 
δημογραφικής μεταβολής και της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης 
χρήσης της ΤΝ· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η βελτίωση της θέσης 
των πλέον ευάλωτων ομάδων στην αγορά 
εργασίας, π.χ. των ατόμων που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας, των ατόμων με 
αναπηρία, των νέων και των 
ηλικιωμένων, των μόνων γονέων και των 
ανέργων, η οποία θα τους επιτρέπει 
αξιοπρεπή διαβίωση·

Or. en

Τροπολογία 26
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για φιλόδοξες 
πολιτικές, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που οφείλονται στη 
δημογραφική αλλαγή, καθώς και στην 
κοινωνικά δίκαιη πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων 
πολιτικών για την επανειδίκευση και τη 
βελτίωση των προοπτικών ζωής της νέας 
γενιάς, την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
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ηλικιωμένοι και οι άνεργοι· φτώχειας, και τη διασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας και την 
αποτελεσματική επιβολή τους, τη 
μακροπρόθεσμη ασφάλισή τους, την 
επαρκή κοινωνική προστασία, την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και 
ένα εργασιακό περιβάλλον 
προσαρμοσμένο στα άτομα με αναπηρία 
και την προώθηση ενός περιβάλλοντος 
ασφάλειας και ευημερίας περιβάλλοντος 
για όλους στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων 
που βρίσκονται στις πλέον ευάλωτες 
καταστάσεις είναι υψίστης σημασίας, 
καθώς η κρίση πλήττει τα πλέον ευάλωτα 
άτομα, ιδίως τα άτομα που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδίως τα άτομα με αναπηρία, 
τους Ρομά και άλλες μειονεκτούσες 
εθνοτικές μειονότητες, τους νέους και 
τους ηλικιωμένους, και τους ανέργους, 
ιδίως τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς 
και τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
εργαζομένους σε επισφαλή απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 27
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές διά 
βίου μάθησης, αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 



PE695.324v01-00 22/61 AM\1237825EL.docx

EL

των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

των πλέον ευάλωτων ομάδων, και ιδίως 
των πλέον ενδεών, όπως τα άτομα που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα άτομα με 
αναπηρίες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι 
άνεργοι·

Or. en

Τροπολογία 28
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των γυναικών και των πλέον ευάλωτων 
ομάδων, όπως τα άτομα που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας, τα άτομα με 
αναπηρίες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι 
άνεργοι, προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια κοινωνικά δίκαιη και συμπεριληπτική 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 29
Beata Szydło
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 
των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι η μετά COVID 
ανάκαμψη της οικονομίας και της αγοράς 
εργασίας πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα· υπενθυμίζει ότι είναι 
υψίστης σημασίας η ένταξη στην αγορά 
εργασίας των πλέον ευάλωτων ομάδων, 
όπως τα άτομα που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας, τα άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, 
οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι· τονίζει τη 
σημασία της διά βίου μάθησης στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 30
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας 

3. τονίζει τη σημασία των πολιτικών 
και των μέτρων για τη στήριξη της 
μετάβασης στην αγορά εργασίας, και δη 
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· 
εμμένει στην ανάγκη για πολιτικές 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
οφείλονται στη δημογραφική αλλαγή, 
καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση· υπενθυμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας η ένταξη στην αγορά εργασίας, 
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των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα 
άτομα με αναπηρίες, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και οι άνεργοι·

με δικαιώματα και ισοτιμία, των πλέον 
ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας, τα άτομα με 
αναπηρίες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι 
άνεργοι·

Or. en

Τροπολογία 31
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί 
ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν διατίθενται 
για τη στήριξη έργων, επενδύσεων και 
προγραμμάτων που εντείνουν τον 
διαχωρισμό, τις διακρίσεις ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό· παροτρύνει την 
Επιτροπή να μην επιτρέψει σε δυνητικούς 
ή υφιστάμενους ιδιώτες δικαιούχους που 
εφαρμόζουν κοινωνικό και εργασιακό 
ντάμπινγκ, με εν εξελίξει διαδικασίες 
ομαδικών απολύσεων και/ή διαδικασίες 
μετεγκατάστασης, να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Sandra Pereira, Marc Botenga, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι η ανάθεση 
υπηρεσιών με συμβάσεις υπεργολαβίας 
συχνά θέτει τους εργαζομένους, ιδίως τις 
γυναίκες, σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση· 
ζητεί να επανεξεταστούν επειγόντως οι 
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συνθήκες εργασίας και το καθεστώς των 
εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να 
διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις όπως η 
εσωτερίκευση, με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 33
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, επαρκής 
κοινωνική προστασία, και ειδικευμένο και 
ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το 
REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, αγορές 
εργασίας χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
αποκλεισμούς, συνθήκες εργασίας που 
επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές, επαρκής 
και δίκαιη κοινωνική προστασία, και 
ειδικευμένο και ανθεκτικό εργατικό 
δυναμικό έτοιμο για τη μετάβαση σε μια 
πράσινη και ψηφιακή οικονομία· επικροτεί 
τη μεταφορά από το REACT-EU 
πρόσθετου ποσού 10,8 δισεκατομμυρίων 
EUR στον τομέα της συνοχής το 2022, εκ 
των οποίων το 30 % θα διατεθεί στο 
ΕΚΤ+·

Or. en

Τροπολογία 34
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, επαρκής 
κοινωνική προστασία, και ειδικευμένο και 
ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το 
REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

4. επισημαίνει την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης για όλους, 
ιδίως δε όσους είναι περισσότερο 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας, επαρκής κοινωνική προστασία, 
και ειδικευμένο και ανθεκτικό εργατικό 
δυναμικό έτοιμο για τη μετάβαση σε μια 
πράσινη και ψηφιακή οικονομία και 
διασφάλιση ισότητας των φύλων και μη 
εισαγωγής διακρίσεων· επικροτεί τη 
μεταφορά από το REACT-EU πρόσθετου 
ποσού 10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον 
τομέα της συνοχής το 2022, εκ των οποίων 
το 30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+· 
υπενθυμίζει ότι οι πόροι του REACT-EU 
θα στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ποιοτική απασχόληση, 
ιδίως για τα άτομα που βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση, και θα στηρίξουν τα 
κοινωνικά συστήματα που συμβάλλουν 
στην κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
εξάλειψη της φτώχειας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην παιδική φτώχεια, ενώ θα 
ενισχύσουν επίσης την ισότιμη πρόσβαση 
σε κοινωνικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος, μεταξύ άλλων για τα 
παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με 
αναπηρίες, τις εθνοτικές μειονότητες και 
τους αστέγους·

Or. en

Τροπολογία 35
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, επαρκής 
κοινωνική προστασία, και ειδικευμένο και 
ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το 
REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, ιδίως με τη 
δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, 
επαρκής κοινωνική προστασία, και 
ειδικευμένο και ανθεκτικό εργατικό 
δυναμικό έτοιμο για τη μετάβαση σε μια 
πράσινη και ψηφιακή οικονομία· επικροτεί 
τη μεταφορά από το REACT-EU 
πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+· καλεί τα 
κράτη μέλη να διαθέσουν ταχέως τους 
πόρους αυτούς για τον μετριασμό των 
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, επαρκής 
κοινωνική προστασία, και ειδικευμένο και 
ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το 
REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη 
των κρατών μελών, ώστε να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη, να καταπολεμηθεί η 
φτώχεια, και να επιτευχθούν υψηλά 
επίπεδα ποιοτικής απασχόλησης, επαρκής 
κοινωνική προστασία, και ειδικευμένο και 
ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το 
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της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

Or. en

Τροπολογία 37
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει 
να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 
στήριξη των κρατών μελών, ώστε να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, επαρκής κοινωνική 
προστασία, και ειδικευμένο και ανθεκτικό 
εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη 
μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία· επικροτεί τη μεταφορά από το 
REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

4. λαμβάνει υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής να διατεθούν 
13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο 
ΕΚΤ+ και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
για την έλλειψη φιλοδοξίας· δηλώνει ότι η 
αυξανόμενη επισφάλεια, τα ανησυχητικά 
ποσοστά φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και των παιδιών, το 
ανησυχητικό επίπεδο ανεργίας, 
συμπεριλαμβανομένου των νέων, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός, και τα διαρκή 
προβλήματα διακρίσεων απαιτούν μια πιο 
φιλόδοξη δημοσιονομική απάντηση· 
επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
προβλημάτων· επικροτεί τη μεταφορά από 
το REACT-EU πρόσθετου ποσού 
10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα 
της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 
30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+·

Or. en

Τροπολογία 38
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και του σχεδίου δράσης για 
την εφαρμογή των 20 αρχών του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η 
ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η 
δημογραφική αλλαγή, και στην άμβλυνση 
των αρνητικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 στην υγεία, την 
απασχόληση, τις κοινωνικές και 
οικονομικές πτυχές· τονίζει ότι θα πρέπει 
να διατεθούν επαρκείς πόροι για τη 
χρηματοδότηση της εφαρμογής του 
σχεδίου δράσης και, έως ότου καταστούν 
ορατές οι οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας, να συμπληρώνονται από τη 
γενική ρήτρα διαφυγής, υποστηριζόμενη 
από συνεκτικές πολιτικές της ΕΚΤ, 
καθώς και από σύμφωνο σταθερότητας 
και ανάπτυξης που να αποσκοπεί στη 
συνολική ευημερία των ανθρώπων, στην 
ένταξη στην αγορά εργασίας και στην 
προστασία των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 39
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης των ταμείων 
και των προγραμμάτων της ΕΕ· θεωρεί 
ότι μπορεί να υπάρξει σημαντική 
μόχλευση εάν ενισχυθεί η στήριξη των 
δημόσιων δομών που παρέχουν τεχνική 
βοήθεια, αυξηθούν τα ποσοστά 
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συγχρηματοδότησης και εξαιρεθούν οι 
δημόσιες επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία και τα 
προγράμματα της ΕΕ από τα κριτήρια 
για το δημοσιονομικό έλλειμμα·

Or. en

Τροπολογία 40
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επαναλαμβάνει ότι ο μηχανισμός 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) 
πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, προκειμένου να 
δημιουργηθούν σταθερές ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και να υπάρξει κοινωνική 
συνοχή και ένταξη, και τονίζει ότι οι 
κοινωνικοί στόχοι θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε όλες τις σχετικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
και στα σχέδια εφαρμογής που 
συνδέονται με το Next Generation EU· 
τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις των 
εθνικών σχεδίων θα πρέπει να συνάδουν 
με τους στόχους του Πόρτο και με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις στον 
τομέα της κοινωνικής διάστασης 
σύμφωνα με τις κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις τους στην αγορά 
εργασίας, την εκπαίδευση και τις 
δεξιότητες, την κοινωνική προστασία και 
την κοινωνική στέγαση, ιδίως στα κράτη 
μέλη όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για 
κοινωνικά μέτρα στο πλαίσιο των ΣΑΧ·

Or. en
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Τροπολογία 41
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός 
διάλογος και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει 
να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του 
σχεδίου ανάκαμψης και να συμβάλλουν 
στην εφαρμογή του ΕΠΚΔ, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
όπως επίσης να συμμετέχουν 
συστηματικά στον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
τουλάχιστον το 0,25 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης σε κάθε πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας κατάρτιση, λαμβάνοντας 
μέτρα δικτύωσης και ενισχύοντας τον 
κοινωνικό διάλογο, και σε 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από 
κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους 
για την υλοποίηση των πολιτικών 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 42
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 

5. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να θέσουν ως προτεραιότητα 
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ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
προσπάθειας ανάκαμψης, και να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά 
μέσα όπως οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία 
(Εγγυήσεις για τη Νεολαία)· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη με υψηλότερο του 
ενωσιακού μέσου όρου ποσοστό νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης υποχρεούνται να διαθέσουν 
τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων από το 
ΕΚΤ+ για την υλοποίηση των Εγγυήσεων 
για τη νεολαία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη 
μέλη, και όχι μόνο αυτά που πλήττονται 
περισσότερο από την ανεργία των νέων, 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους του ΕΚΤ+ σε μέτρα για τη 
στήριξη της απασχόλησης των νέων και 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
πόρων τους από το ΕΚΤ+ υπό 
επιμερισμένη διαχείριση σε στοχευμένες 
δράσεις και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της 
ποιοτικής απασχόλησης των νέων· καλεί 
τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 43
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
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πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την υποστήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
αλλά και την αποφυγή της 
μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού 
από ορισμένα κράτη μέλη ή από 
απόκεντρες ή αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 44
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

5. επικροτεί τη δέσμη μέτρων για τη 
στήριξη της απασχόλησης των νέων, 
ιδίως τις ενισχυμένες εγγυήσεις για τη 
νεολαία, και τονίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να το εφαρμόσουν επενδύοντας τα 
σχετικά κονδύλια της ΕΕ που είναι 
διαθέσιμα για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την απασχόλησή τους· 
υπενθυμίζει την υποχρέωση που έχουν 
όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν 
κατάλληλο ποσό από τους πόρους του 
ΕΚΤ+ που τους αναλογούν σε 
στοχευμένες ενέργειες για την υλοποίηση 
της εγγύησης για τους νέους, καθώς και 
την υποχρέωση που έχουν όλα τα κράτη 
μέλη με υψηλότερο του ενωσιακού μέσου 
όρου ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
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καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 45
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

5. υπενθυμίζει την υποχρέωση που 
έχουν όλα τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση 
της εγγύησης για τους νέους, ιδίως εκείνα 
με υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης υποχρεούνται 
να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση 
των Εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του 
ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική 
καινοτομία και την τόνωση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 46
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω 
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υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ 
για στοχευμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 
σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά·

από το ένα τέταρτο όλων των παιδιών 
στην ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια ή 
τον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι, 
στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την 
πανδημία COVID-19, η αντιμετώπιση 
της παιδικής φτώχειας θα καταστεί 
ακόμη πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ 
για στοχευμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 
σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά· υπενθυμίζει το 
αίτημά του προς την Επιτροπή να 
διαθέσει νέα κονδύλια ύψους 20 
δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή 
Εγγύηση για τα Παιδιά κατά την περίοδο 
2021-2027, εκ των οποίων τουλάχιστον 
τρία δισεκατομμύρια πρέπει να διατεθούν 
το 2022·

Or. en

Τροπολογία 47
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, ενώ 
όλα τα άλλα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέσουν κατάλληλο ποσό των πόρων 
από το ΕΚΤ+ για στοχευμένες δράσεις για 
την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους 
του ΕΚΤ+ για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και 
για να στηρίξουν στοχευμένες δράσεις για 
την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 
με σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά·
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με σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 48
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ 
για στοχευμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 
σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά·

6. επικροτεί την εγκριθείσα 
ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά που 
έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε 
παιδί στην Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει 
πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση, προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και σε 
αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή 
διατροφή· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
με υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ 
για στοχευμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 
σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία των 
επενδύσεων των ταμείων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη για την καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 49
Katrin Langensiepen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ 
για στοχευμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 
σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά·

6. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου 
επίπεδο παιδικής φτώχειας θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 5 % των 
πόρων από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος αυτού, ενώ όλα τα άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το ΕΚΤ+ 
για στοχευμένες δράσεις για την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με 
σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της 
Εγγύησης για τα Παιδιά· ενθαρρύνει 
σθεναρά τα κράτη μέλη να υπερβούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ΕΚΤ+, 
δεδομένων των σταθερά υψηλών 
επιπέδων παιδικής φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 50
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
προσωρινή εφάπαξ στήριξη στους 
εκτοπισμένους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολούμενους ώστε να 
προσαρμοστούν στη διαρθρωτική αλλαγή 
και να επιστρέψουν στην απασχόληση 
όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε περίπτωση 
σημαντικής αναδιάρθρωσης, ιδίως όταν 
αυτή προκαλείται από σημαντικές αλλαγές 
στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης ή τη 
σύνθεση της εσωτερικής αγοράς και 
χρηματοπιστωτική ή οικονομική κρίση, 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
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αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

ανθρακούχων εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο εκτοπισμού 
θέσεων εργασίας από 500 σε 200·

Or. en

Τροπολογία 51
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200· υπενθυμίζει ότι η στήριξη 
από το ΕΤΠ θα πρέπει να είναι σταδιακά 
προσβάσιμη σε όλες τις εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 52
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ προσφέρει 
εφάπαξ εκ των υστέρων βοήθεια στους 
απολυμένους εργαζομένους, ώστε να 
βρουν άλλη θέση εργασίας όσο το δυνατόν 
ταχύτερα, σε περίπτωση σημαντικής 
αναδιάρθρωσης, ιδίως όταν αυτή 
προκαλείται από σημαντικές αλλαγές στις 
εμπορικές σχέσεις της Ένωσης ή τη 
σύνθεση της εσωτερικής αγοράς, τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
απλουστευμένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των αναθεωρημένων 
κριτηρίων επιλεξιμότητας στον κανονισμό 
ΕΤΠ, που μειώνουν το ελάχιστο όριο 
απολύσεων εργαζομένων ή 
αυτοαπασχολούμενων από 500 σε 200· 
καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που παρέχει το ΕΤΠ σε 
περίπτωση σημαντικών 
αναδιαρθρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 53
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους εκτοπισμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
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ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

Or. en

Τροπολογία 54
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
άμεσα εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας σε βιώσιμο και μελλοντοστραφή 
τομέα όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
τονίζει ότι το ΕΤΠ θα παράσχει πακέτα 
κατάρτισης για να συμπεριλάβει τις 
δεξιότητες που απαιτούνται στην 
ψηφιακή βιομηχανική εποχή καθώς και 
σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των 
πόρων οικονομία· υπογραμμίζει τη 
σημασία των αναθεωρημένων απαιτήσεων 
υποβολής αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
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μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

Or. en

Τροπολογία 55
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 200·

7. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει 
εφάπαξ βοήθεια στους απολυμένους 
εργαζομένους, ώστε να βρουν άλλη θέση 
εργασίας όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε 
περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, 
ιδίως όταν αυτή προκαλείται από 
σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές 
σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της 
εσωτερικής αγοράς, τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή ως συνέπεια της 
ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης· 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
αναθεωρημένων απαιτήσεων υποβολής 
αιτήσεων και των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που 
μειώνουν το ελάχιστο όριο απολύσεων 
εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων από 
500 σε 50·

Or. en

Τροπολογία 56
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει το 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) για τη στήριξη και την 
επανειδίκευση των εργαζομένων που 
απολύονται ως αποτέλεσμα των 
οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 
COVID-19· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αξιοποιήσουν το Ταμείο και 
να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά 
με τις δυνατότητες στήριξης των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους·

Or. en

Τροπολογία 57
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 
ότι το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων του ΕΤΠ στο αποθεματικό 
για το 2022 ορίζεται σε 
201,3 εκατομμύρια EUR (+2 % σε 
σύγκριση με το 2021), ποσό που 
αντιστοιχεί στο μέγιστο ετήσιο κονδύλιο 
των 186 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018) 
που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του κανονισμού για το ΠΔΠ·

8. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 
ότι το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων του ΕΤΠ στο αποθεματικό 
για το 2022 ορίζεται σε 
201,3 εκατομμύρια EUR (+2 % σε 
σύγκριση με το 2021), ποσό που 
αντιστοιχεί στο μέγιστο ετήσιο κονδύλιο 
των 186 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018) 
που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του κανονισμού για το ΠΔΠ· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ευθυγράμμιση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης με το ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 58
Sandra Pereira, Leila Chaibi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι η ετήσια δημοσιονομική 
απάντηση περιορίζεται οικονομικά από 
ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που 
απέχει πολύ από το να αποτελεί την 
κατάλληλη οικονομική απάντηση στις 
ανάγκες του πληθυσμού και των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 59
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για τους 
ανθρώπους, τις οικονομίες και το 
περιβάλλον στα εδάφη τα οποία 
βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές και εργασιακές 
προκλήσεις που απορρέουν από τη 
διαδικασία επίτευξης των στόχων της 
Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και 
το κλίμα και μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
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και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
κατάρτισης και της προσαρμογής στην 
αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην 
πράσινη και την ψηφιακή απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
υποδομές για τους σκοπούς των κέντρων 
κατάρτισης, των βρεφονηπιακών σταθμών 
και των γηροκομείων, και η δυνατότητα 
στήριξης επενδύσεων σε μεγάλες 
επιχειρήσεις σε «ενισχυόμενες περιοχές», 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, 
εφόσον η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 60
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
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εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών, των 
γηροκομείων και των κέντρων μέριμνας 
ατόμων με αναπηρία, και η δυνατότητα 
στήριξης επενδύσεων σε μεγάλες 
επιχειρήσεις σε «ενισχυόμενες περιοχές», 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, 
εφόσον η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 61
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· επισημαίνει ότι το ΤΔΜ 
πρέπει να επικεντρωθεί στις ανάγκες των 
ατόμων και της κοινωνικής ευημερίας 
και να οδηγήσει στην κοινωνική 
βιωσιμότητα με τη στήριξη της 
δημιουργίας ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας, την επανειδίκευση των 
εργαζομένων και τη δημιουργία 
κοινωνικών υποδομών, ώστε κανείς να 
μην μείνει πίσω· λαμβάνει υπό σημείωση 
τις πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
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δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε 
κοινωνικές υποδομές για τους σκοπούς 
των κέντρων κατάρτισης, σε κατάρτιση 
και επανεκπαίδευση των παρόχων 
κοινωνικών υπηρεσιών, των 
βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας στα προσδιορισθέντα 
εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 62
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
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επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία 
αναπήρων και μη, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλής, εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, 
θρησκεύματός ή πεποιθήσεων, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθεστώτος πρόσφυγα ή 
κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους σε αξιοπρεπή και 
βιώσιμη απασχόληση, καθώς και οι 
επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη 
κινητικότητα, άλλες δραστηριότητες στους 
τομείς της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
και της κοινωνικής ένταξης, και μεταξύ 
άλλων επενδύσεις σε υποδομές για τους 
σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, των 
βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
βιώσιμων επενδύσεων σε μεγάλες 
επιχειρήσεις σε «ενισχυόμενες περιοχές», 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, 
εφόσον η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 63
Beata Szydło
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 

9. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης παρέχει στήριξη για εδάφη και 
άτομα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 
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εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· λαμβάνει υπό σημείωση τις 
πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, 
ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

εργασιακές προκλήσεις που απορρέουν 
από τη διαδικασία μετάβασης προς μια 
κλιματικά ουδέτερη ενωσιακή οικονομία 
έως το 2050· επισημαίνει ότι το ΤΔΜ 
αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη 
των εδαφών που πλήττονται περισσότερο 
από αυτή τη μετάβαση και διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην πρόληψη της αύξησης 
των περιφερειακών ανισοτήτων· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις πιστώσεις της 
Επιτροπής για το 2022, ύψους 
1 159,749 εκατομμυρίων EUR· 
επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο 
εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, ιδίως 
η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για 
την αναζήτηση εργασίας, την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και 
την ενεργό ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, καθώς και οι επενδύσεις στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, 
και μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υποδομές 
για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των 
γηροκομείων, και η δυνατότητα στήριξης 
επενδύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε 
«ενισχυόμενες περιοχές», σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον 
η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στα 
προσδιορισθέντα εδάφη·

Or. en

Τροπολογία 64
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο 10. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο 
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Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
έχει ενσωματωθεί στο ΕΚΤ+ και ότι, το 
2022, τουλάχιστον το 3 % του 
προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ θα δαπανηθεί 
για την παροχή επισιτιστικής και βασικής 
υλικής βοήθειας σε απόρους, με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 90 %·

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
έχει ενσωματωθεί στο ΕΚΤ+ και επικροτεί 
το γεγονός ότι, το 2022, τουλάχιστον το 
3 % του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ θα 
δαπανηθεί για την παροχή επισιτιστικής 
και βασικής υλικής βοήθειας σε απόρους 
σε συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα, με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 90 %, 
δεδομένου ότι η τρέχουσα κρίση πλήττει 
εντονότερα τους πλέον ενδεείς·

Or. en

Τροπολογία 65
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. αναγνωρίζει ότι όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ προβλέπεται να φθάσουν 
στο προ κρίσεως επίπεδο τριμηνιαίας 
παραγωγής τους έως το τέλος του 2022· 
προειδοποιεί ότι, για να είναι βιώσιμη η 
ανάκαμψη, είναι σημαντικό να 
δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας 
και για τους εργαζόμενους μέσης και 
χαμηλής ειδίκευσης, και ιδίως για τις 
γυναίκες, καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι 
απαραίτητες για την ανθεκτικότητα των 
κοινωνιών και των οικονομιών μας, ότι η 
κατανομή του πλούτου είναι δικαιότερη 
και πιο ισότιμη ενώ έχουν επίσης 
παγιωθεί οι αυξήσεις του εισοδήματος 
και της αγοραστικής 
ικανότητας/αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών για τα χαμηλότερα 
εισοδήματα·

Or. en

Τροπολογία 66
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
πλήττονται ευρύτερα από την πανδημία 
όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, 
τις προϋπάρχουσες ανισότητες στην 
απασχόληση και τις ευθύνες φροντίδας 
και προωθεί σθεναρά τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό και την αύξηση της 
χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων 
για την προώθηση της ισότητας και της 
ισότιμης πρόσβασης στην εργασία, 
καθώς και για την ύπαρξη 
ολοκληρωμένων συστημάτων για την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά 
φύλο· αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι 
από τους τομείς που επλήγησαν χειρότερα 
από την κρίση COVID-19 ήταν γυναίκες 
και βασικοί τομείς, πολλοί από τους 
οποίους έχουν επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, και ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες 
κατά την περίοδο ανάκαμψης για τη 
βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης 
στους εν λόγω τομείς·

Or. en

Τροπολογία 67
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμφωνήσουν σε έναν στόχο για 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας με ένα σύστημα 
παρακολούθησης των δημόσιων 
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επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού 
τμήματος για τις πράσινες θέσεις 
εργασίας, τις ψηφιακές θέσεις εργασίας 
και τη διάσταση του φύλου, καθώς και με 
ένα σύστημα όρων ποιότητας και 
δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας 
για τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση 
σε δημόσιους πόρους· τονίζει ότι, εάν η 
ΕΕ επιθυμεί να ηγηθεί της παγκόσμιας 
βιώσιμης ανάκαμψης, πρέπει να 
δημιουργηθούν εκατομμύρια καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μεταξύ 
άλλων και για τους εργαζόμενους μέσης 
και χαμηλής ειδίκευσης, ώστε όλοι να 
έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στο 
κοινό εγχείρημα· επιμένει ότι απαιτούνται 
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα, 
την καινοτομία και τις τεχνολογίες 
μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 68
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10δ. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση 
της κοινωνικοοικονομικής διάστασης της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και της 
δράσης για το κλίμα όχι μόνο συνιστά 
βασική δικαιοσύνη, αλλά δημιουργεί 
επίσης ευκαιρίες για την επίτευξη 
ευρύτερων οφελών ευημερίας για όλους 
και τη δημιουργία ενάρετων κύκλων αντί 
αρνητικών βρόχων ανάδρασης· πιστεύει 
ότι, εάν σχεδιαστούν σωστά, οι πράσινες 
και οι ψηφιακές επενδύσεις έχουν μεγάλες 
δυνατότητες για τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και τη μείωση των 
ανισοτήτων, και ότι πρέπει να προστεθεί 
η μετάβαση σε μια νέα κατανομή των 
αναγκών φροντίδας· ζητεί, προκειμένου 
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να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό, να 
υπόκεινται σε κοινωνικές προϋποθέσεις οι 
εταιρείες που έχουν πρόσβαση σε 
κονδύλια RRF για πράσινες και ψηφιακές 
επενδύσεις, με τη μορφή ποιοτικών 
στόχων δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
κάλυψης συλλογικών συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 69
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10ε. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δίκαιη 
κατανομή των οφελών και των κερδών 
των πράσινων και ψηφιακών 
επενδύσεων, και η πτυχή αυτή να 
παρακολουθείται επίσης στον πίνακα 
αποτελεσμάτων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ωφελούν τις πλέον 
ευάλωτες κοινότητες και περιφέρειες και 
τις περισσότερο πληττόμενες από την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και τον 
αντίκτυπο της ισότητας των φύλων· 
τονίζει ότι η αναμενόμενη κοινωνική 
απόδοση των πράσινων και ψηφιακών 
επενδύσεων θα πρέπει να ορίζεται εκ των 
προτέρων στα ΕΣΑΑ, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο μέγιστος αντίκτυπος·

Or. en

Τροπολογία 70
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10στ. καλεί τα κράτη μέλη να 
κινητοποιήσουν περισσότερο τους πόρους 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης (ΤΔΜ) και να τους 
συνδυάσουν με εθνικές και τοπικές 
επενδύσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η ενεργειακή φτώχεια και η 
υλική στέρηση, να καταπολεμηθούν 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο 
ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές και μεταξύ των νέων, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία, και να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και 
προγράμματα και σε οικονομικά προσιτές 
υποδομές επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10ζ. υπενθυμίζει ότι η πανδημία 
COVID-19 αποκάλυψε και πάλι την 
έλλειψη πολιτικών απαντήσεων στις 
επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής 
στην ΕΕ, όπως είναι η έλλειψη 
κατάλληλης και οικονομικά προσιτής 
στέγασης, ποιοτικών εγκαταστάσεων 
φροντίδας και επαρκών υπηρεσιών 
φροντίδας και υποστήριξης· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός του 2022 θα πρέπει να 
υπογραμμίζει τη σημασία της διαφύλαξης 
και της προαγωγής της αξιοπρέπειας των 
ηλικιωμένων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους στην ΕΕ· ζητεί, 
επιπλέον, επαρκή χρηματοδότηση για τη 
στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της 
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στέγασης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα 
αυξανόμενα προβλήματα έλλειψης 
οικονομικά προσιτής στέγασης, κακών 
συνθηκών στέγασης, αποκλεισμού από τη 
στέγαση και αστεγίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Miriam Lexmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εμμένει στη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο 
επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους πολίτες της 
ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων·

11. εμμένει στη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο 
επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους πολίτες της 
ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων και κατάλληλης για τις 
μελλοντικές απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 73
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εμμένει στη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο 

11. εμμένει στη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο 
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επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους πολίτες 
της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων·

επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους 
ανθρώπους στην ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στη χάραξη πολιτικής βάσει 
αποδεικτικών στοιχείων· για τον σκοπό 
αυτό, θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 74
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εμμένει στη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο 
επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους πολίτες της 
ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων·

11. εμμένει στη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας και της 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· 
επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο 
επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει 
ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική 
σχέση ποιότητας/τιμής για τους πολίτες της 
ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων· υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό έχει καθοριστική σημασία 
για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης, δίκαιης 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 75
Samira Rafaela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. πιστεύει ακράδαντα ότι η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
και της αναπηρίας πρέπει να 
ενσωματωθεί στον γενικό προϋπολογισμό 
του 2022 προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι πολιτικές 
και οι δραστηριότητες που προωθούν την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας και να δημιουργηθούν 
ολοκληρωμένα συστήματα για την 
παρακολούθηση και τη μέτρηση των εν 
λόγω κονδυλίων του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ 
δυνάμει της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την ισότητα των φύλων και της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και της UNCPRD·

Or. en

Τροπολογία 76
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι 
τοπικές διοικήσεις να είναι σε θέση να 
λαμβάνουν και να διαχειρίζονται 
σημαντικό μέρος των κονδυλίων της ΕΕ, 
δεδομένου ότι είναι οι δημόσιοι φορείς 
που βρίσκονται πλησιέστερα στους 
ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 77
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια 
(ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(ΠΕ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για 
τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω 
της συλλογής δεδομένων· υπενθυμίζει ότι 
η αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησής 
τους κατοχυρώνεται επίσημα στη 
διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 
2013, πρακτικά δε έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
ΔΣ/ΠΕ νόμιμου και τεχνικά υλοποιήσιμου 
χαρακτήρα· επισημαίνει, επομένως, ότι η 
αξιολόγηση πρέπει να είναι διεξοδική και 
αναλυτική, και ότι ο βαθμός που δίδεται 
πρέπει να αντικατοπτρίζει μόνο την αξία 
της πρότασης· παρατηρεί επίσης ότι η 
υλοποίηση ΔΣ/ΠΕ που έχει εγκριθεί πρέπει 
να παραμένει πιστή στην πρόταση·

12. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια 
(ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(ΠΕ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για 
τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω 
της συλλογής δεδομένων, και έχουν ήδη 
αποφέρει πολλές επιτυχημένες 
πρωτοβουλίες· υπενθυμίζει ότι η 
αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησής 
τους κατοχυρώνεται επίσημα στη 
διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 
2013, πρακτικά δε έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
ΔΣ/ΠΕ νόμιμου και τεχνικά υλοποιήσιμου 
χαρακτήρα· επισημαίνει, επομένως, ότι η 
αξιολόγηση πρέπει να είναι διεξοδική, 
αναλυτική και αντικειμενική, και ότι ο 
βαθμός που δίδεται πρέπει να 
αντικατοπτρίζει μόνο την αξία της 
πρότασης· παρατηρεί επίσης ότι η 
υλοποίηση ΔΣ/ΠΕ που έχει εγκριθεί πρέπει 
να παραμένει διαφανής και σύμφωνη με 
τους στόχους και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 78
Katrin Langensiepen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια 
(ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(ΠΕ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για 
τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης και της 

12. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια 
(ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 
(ΠΕ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για 
τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης, και της 
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κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων μέσω 
της συλλογής δεδομένων· υπενθυμίζει ότι 
η αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησής 
τους κατοχυρώνεται επίσημα στη 
διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 
2013, πρακτικά δε έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
ΔΣ/ΠΕ νόμιμου και τεχνικά υλοποιήσιμου 
χαρακτήρα· επισημαίνει, επομένως, ότι η 
αξιολόγηση πρέπει να είναι διεξοδική και 
αναλυτική, και ότι ο βαθμός που δίδεται 
πρέπει να αντικατοπτρίζει μόνο την αξία 
της πρότασης· παρατηρεί επίσης ότι η 
υλοποίηση ΔΣ/ΠΕ που έχει εγκριθεί πρέπει 
να παραμένει πιστή στην πρόταση·

συμπεριληπτικής ισότητας, μεταξύ άλλων 
μέσω της συλλογής δεδομένων· 
υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση της 
δυνατότητας υλοποίησής τους 
κατοχυρώνεται επίσημα στη διοργανική 
συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 
πρακτικά δε έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει ΔΣ/ΠΕ 
νόμιμου και τεχνικά υλοποιήσιμου 
χαρακτήρα· επισημαίνει, επομένως, ότι η 
αξιολόγηση πρέπει να είναι διεξοδική, 
διαφανής και αντικειμενική, και ότι ο 
βαθμός που δίδεται πρέπει να 
αντικατοπτρίζει μόνο την αξία της 
πρότασης· παρατηρεί επίσης ότι η 
υλοποίηση ΔΣ/ΠΕ που έχει εγκριθεί πρέπει 
να παραμένει πιστή στην πρόταση· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει 
άμεση επικοινωνία και ανταλλαγές με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εύλογη αξιολόγηση των 
ΔΣ/ΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα 
θεσμικά όργανα και τις χώρες της Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τα 
κοινωνικά ζητήματα· τονίζει ότι πρέπει να 
τους παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα 
οποία εξελίσσονται.

13. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί, και 
ιδίως η ELA, διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων στα θεσμικά όργανα και τις 
χώρες της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα 
και τη διευκόλυνση της δίκαιης 
εργασιακής κινητικότητας· τονίζει ότι 
πρέπει να τους παρέχονται οι αναγκαίοι 
πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους, τα οποία εξελίσσονται.
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Or. en

Τροπολογία 80
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα 
θεσμικά όργανα και τις χώρες της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα· 
τονίζει ότι πρέπει να τους παρέχονται οι 
αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, τα οποία εξελίσσονται.

13. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και 
πραγματογνωσίας στα θεσμικά όργανα και 
τα κράτη μέλη της Ένωσης, ιδίως όσον 
αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά 
ζητήματα· τονίζει ότι πρέπει να τους 
παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα 
οποία εξελίσσονται διαρκώς· επιμένει, 
ειδικότερα, στην κατάλληλη στελέχωση 
και χρηματοδότηση της νέας 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας σύμφωνα 
με το δημοσιονομικό δελτίο·

Or. en

Τροπολογία 81
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν 
επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για τη 
διασφάλιση της ορθής και φιλόδοξης 
εφαρμογής και επιβολής του στρατηγικού 
πλαισίου για την ασφάλεια και την υγιεινή 
στην εργασία· για τον σκοπό αυτό, ζητεί 
να αυξηθεί η χρηματοδότηση του EU-
OSHA για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων και την εκπλήρωση των 
νέων καθηκόντων· επαναλαμβάνει ότι οι 



PE695.324v01-00 60/61 AM\1237825EL.docx

EL

επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά, τόσο στην επιβολή 
των μέτρων ΕΑΥ που αποσκοπούν στην 
πρόληψη της μόλυνσης με COVID-19 όσο 
και στην ανάπτυξη καθοδήγησης και 
βοήθειας προς τους εργοδότες και τους 
εργαζομένους, και ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς υψηλού 
κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη, 
οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 82
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13β. τονίζει ότι υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος να εμφανιστούν προβλήματα 
ψυχικής υγείας και χαμηλότερο επίπεδο 
ψυχικής ευεξίας, ο οποίος θα ενταθεί 
τόσο λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας 
όσο και λόγω της εργασιακής 
ανασφάλειας, και είναι της γνώμης ότι οι 
άνθρωποι θα χρειαστούν πρόσθετη 
υποστήριξη για να επιστρέψουν στην 
κανονική κατάσταση και να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 
δημιούργησε η πανδημία, καλεί δε τα 
κράτη μέλη να δώσουν προσοχή σε 
τρόπους μετριασμού των κινδύνων για 
την ψυχική υγεία σε περίπτωση 
περαιτέρω κυμάτων της COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 83
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 13 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13γ. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε μια 
ψηφιακή οικονομία η οποία εξασφαλίζει 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
σέβεται πλήρως τα εργασιακά 
δικαιώματα θα απαιτήσει επενδύσεις για 
την προσαρμογή των εγκαταστάσεων 
βιομηχανικής παραγωγής, τη βελτίωση 
των σχετικών υποδομών, τη 
συνδεσιμότητα, την ασφάλεια των 
δικτύων και τη μελλοντική οργάνωση της 
εργασίας, καθώς και επενδύσεις με νέους 
τρόπους παροχής κοινωνικής και 
οργανωτικής στήριξης στους 
εργαζομένους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος αποσύνδεσης όλων των 
εργαζομένων στην ΕΕ, καθώς και 
επαρκείς συνθήκες τηλεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχοκοινωνικών και εργονομικών 
κανόνων·

Or. en


