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 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 – περίπτωση 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της 

εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και το χάσμα μεταξύ 

των φύλων στους μισθούς και τις 

συντάξεις 

 

 

 

 

 

 

 

– να αντιμετωπιστούν το χάσμα μεταξύ 

των φύλων στους μισθούς και τις 

συντάξεις και οι προκλήσεις της 

εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων με την 

υιοθέτηση φιλόδοξων προτάσεων για μια 

οδηγία σχετικά με την άδεια μητρότητας 
και μια οδηγία για την άδεια φροντίδας 

και μέσω της παροχής ολοήμερης 

προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 

ιδίως για να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες 

και οι άνδρες φροντίζουν εξίσου τα 

παιδιά τους και αμείβονται εξίσου και για 

να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών 

στην αγορά εργασίας· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ μπορεί να 

κατακτήσει ηγετική θέση παγκοσμίως με 

την απελευθέρωση του πλήρους 

δυναμικού της ενιαίας αγοράς της και με 

την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

του θεμιτού ανταγωνισμού και 

επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας·· 

5. θεωρεί ότι τα οικονομικά μοντέλα που 

στηρίζονται αποκλειστικά στη μεγέθυνση 

του ΑΕΠ, τη συνεχή υπερεκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων και τη 

χρηματιστηριοποίηση έχουν φθάσει στα 

όριά τους· θεωρεί ότι στο εξής η ΕΕ 

πρέπει να αναγάγει τη βιωσιμότητα σε 

πυρήνα κάθε υγιούς, μελλοντοστραφούς 

και ικανής να αντιμετωπίζει κρίσεις 

οικονομικής πολιτικής· θεωρεί την 

προάσπιση των κεκτημένων θέσεων στην 

αγορά πιθανό εμπόδιο στην πορεία προς 

ένα νέο οικονομικό μοντέλο· 

Or. en 
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 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να επεξεργαστεί 

συγκεκριμένες λύσεις για την 

αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδίως με 

την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

τους, μέσω της ενίσχυσης της 

συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και 

προέλευσης των μεταναστευτικών ροών 

και χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες 

πολιτικές και τα μέσα που θα 

διασφαλίζουν την σταθεροποίηση, την 

αποκατάσταση και την ανάπτυξή τους· 

17. είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πρέπει να επεξεργαστεί 

συγκεκριμένες λύσεις για την 

αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδίως με 

την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

τους, μέσω ολιστικών πολιτικών 

απαντήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη, 

το εμπόριο, το κλίμα και την επενδυτική 

πολιτική, εξασφαλίζοντας παράλληλα 

ασφαλή και τακτική πρόσβαση των 

αιτούντων διεθνή προστασία· 

Or. en 



 

AM\1100170EL.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 
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 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. τονίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο 

αλληλένδετες· 

24. τονίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική 

ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο 

αλληλένδετες· επαναλαμβάνει, ωστόσο, 

ότι η εφαρμογή κατά κύριο λόγο 

συμβολικών κατασταλτικών μέτρων 

μαζικής επιτήρησης και ελέγχου των 

συνόρων, τα οποία απειλούν τις ατομικές 

ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, δεν 

είναι η σωστή απάντηση· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 – περίπτωση 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. προώθηση του εμπορίου ως 

σημαντικού μέσου για την προώθηση της 

ανάπτυξης, της απασχόλησης, της 

ανταγωνιστικότητας και της προώθησης 

των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη· τα μέσα εμπορικής άμυνας της 

Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να 

εφαρμόζονται αυστηρά και να 

χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένες 

μεθοδολογίες, όπου αρμόζει· 

30. απορρίπτοντας τη Συνολική 

Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία 

(CETA), τη Γενική Συμφωνία για τις 

Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών 

(TiSA) και τη Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Συναλλαγών και Εμπορίου (ΤΤΙΡ), 

και επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι 

πολίτες και το Κοινοβούλιο επικρίνουν 

ολοένα και περισσότερο τον πραγματικό 

αντίκτυπο των συμφωνιών ελεύθερων 

συναλλαγών, δεδομένου ότι αυτές μπορεί 

να έχουν επίσης ανεπιθύμητες επιπτώσεις 

στην απασχόληση, την 

ανταγωνιστικότητα και τα πρότυπα της 

ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη· απαιτεί τα μέσα 

εμπορικής άμυνας της Ένωσης να 

εκσυγχρονιστούν και οι εμπορικές 

πολιτικές να σχεδιάζονται σε συνάφεια με 

τους αναπτυξιακούς στόχους, τους 

κλιματικούς στόχους, τις περιβαλλοντικές 

προτεραιότητες και τα κοινωνικά 

πρότυπα και τα πρότυπα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να 

επιδιώκει την ανοδική οικονομική και 

κοινωνική σύγκλιση, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τους κανόνες του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

και με το πλαίσιο διακυβέρνησης του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

36. επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει 

την ανοδική σύγκλιση όσον αφορά τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες και 
τους δείκτες πόρων· θεωρεί ότι το 

πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης 

πρέπει να μεταρρυθμιστεί για τον σκοπό 

αυτό· 
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 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει 

την αξιοπιστία, τη συνοχή, τον εθνικό 

ενστερνισμό και τη δημοκρατική 

νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,  

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν τις ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις και τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις με σκοπό τον 

εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την 

άσκηση δημοσιονομικής υπευθυνότητας  

και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων 

και ανισορροπιών· 

38. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει 

την αξιοπιστία, τη συνοχή, τον εθνικό 

ενστερνισμό, τη δημοκρατική νομιμότητα, 

τη βιωσιμότητα, τη διάσταση φύλου και 

την κοινωνική διάσταση του υφιστάμενου 

πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, 

εισάγοντας απλούστερους, αντικυκλικούς 

και διαφανείς κανόνες, αποφεύγοντας τον 

ηθικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας 

συμμετρική διόρθωση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

παρέχοντας κίνητρα για δημόσιες 

επενδύσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  8 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

να καταβάλουν προσπάθειες για τα 

υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, 

λογοδοσίας και ακεραιότητας, και για 

καταπολέμηση των συγκρούσεων 

συμφερόντων· 

48. απαιτεί, δεδομένου ότι η αδιαφανής 

και μονόπλευρη άσκηση πίεσης από 

ομάδες συμφερόντων αποτελεί σοβαρή 

απειλή για τη χάραξη πολιτικής και για το 

δημόσιο συμφέρον, όλα τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ να καταβάλουν 

προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά 

πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και 

ακεραιότητας και να καταπολεμούν 

αμείλικτα την τάση παράβλεψης των 

συγκρούσεων συμφερόντων, η οποία είναι 

επιζήμια για την αποτελεσματικότητα, τη 

δικαιοσύνη και την αξιοπιστία της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων· 

υποστηρίζει, επιπλέον, μια νομοθετική 

πρόταση για πανευρωπαϊκή προστασία 

των καταγγελτών τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στον δημόσιο τομέα και υπενθυμίζει 

στην Επιτροπή τις επανειλημμένες 

σχετικές εκκλήσεις του Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 49α. ζητεί να επιβεβαιωθεί η Επιτροπή 

ως ο διαπραγματευτής με το Ηνωμένο 

Βασίλειο σχετικά με τη διαδικασία του 

άρθρου 50· 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 10 

Τροπολογία  10 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 

σήμερα αντιμετωπίζει πολλές κοινές και 

παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και 

αυξανόμενη απογοήτευση και ανησυχία 

πολλών πολιτών σχετικά με αβέβαιες 

προοπτικές ζωής, καθώς και έλλειψη 

ευκαιριών που οι πολίτες αναμένουν από 

τους παράγοντες λήψης αποφάσεων να την 

αντιμετωπίσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

για να είναι επιτυχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα 

οικονομικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι επείγον να 

ξανακερδίσουμε τις καρδιές των 

Ευρωπαίων πολιτών υπέρ του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος και να ενισχυθεί η 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη 

σήμερα αντιμετωπίζει πολλές κοινές και 

παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και 

αυξανόμενη απογοήτευση και ανησυχία 

πολλών πολιτών σχετικά με αβέβαιες 

προοπτικές ζωής, καθώς και έλλειψη 

ευκαιριών που οι πολίτες αναμένουν από 

τους παράγοντες λήψης αποφάσεων να την 

αντιμετωπίσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

για να είναι επιτυχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα 

οικονομικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι επείγον να 

ξανακερδίσουμε τις καρδιές των 

Ευρωπαίων πολιτών υπέρ του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος με μια σοβαρή αλλαγή 

πορείας της πολιτικής της ΕΕ, και να 

ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή· 
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 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 11 

Τροπολογία  11 

Bas Eickhout 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

αδυναμίες του, το Κοινοβούλιο έχει 

ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τον ορισμό 

του κοινού μας ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος και πρέπει να συμβάλει 

στην υπέρβαση των υφιστάμενων 

διαιρέσεων στο Συμβούλιο, οι εργασίες 

του οποίου υπερβολικά συχνά 

καθυστερούν από την κωλυσιεργία 

εθνικών παζαρεμάτων και νοοτροπιών 

«παιγνίου μηδενικού αθροίσματος»· 

Or. en 

 

 


