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Τροπολογία  60 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  49β. ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης 

για την ολοκλήρωση της τραπεζικής 

ένωσης με ένα κοινό δημοσιονομικό 

προστατευτικό σύστημα για το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης, που θα διαθέτει 

επαρκές μέγεθος, θα έχει άμεση 

πιστωτική γραμμή από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας και θα 

συνοδεύεται από ένα Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων· ζητεί 

να αξιολογηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο 

ανάκαμψης και εξυγίανσης· επισημαίνει 

την ανάγκη για περαιτέρω μείωση των 

κινδύνων και των ανισορροπιών που 

απορρέουν κατά κύριο λόγο από τη 

συνεχιζόμενη έλλειψη ανάπτυξης· ζητεί 

από την Επιτροπή να προτείνει χωρίς 

αναβολή μια ευρωπαϊκή στρατηγική 

σχετικά με την ανάπτυξη μιας εύρυθμα 

λειτουργούσας δευτερογενούς αγοράς για 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μεταξύ άλλων 

μέσω του καθορισμού ενός ευρωπαϊκού 

σχεδίου στρατηγικής για τις εταιρείες 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και 

με τις αναγκαίες προσαρμογές στην 

εφαρμογή των διατάξεων περί κρατικών 

ενισχύσεων· 
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Τροπολογία  61 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. ζητεί την ανάπτυξη 

δημοσιονομικής ικανότητας στη ζώνη 

του ευρώ μαζί με έναν κώδικα σύγκλισης, 

επιπροσθέτως της πλήρους αξιοποίησης 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων και των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· 

επαναλαμβάνει ότι η δημοσιονομική 

ικανότητα της ζώνης του ευρώ θα πρέπει 

να έχει ως στόχο την προώθηση της 

ανοδικής κοινωνικοοικονομικής 

σύγκλισης και την απορρόφηση των 

οικονομικών κραδασμών· τονίζει ότι η 

δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του 

ευρώ πρέπει να ενσωματωθεί στο νομικό 

πλαίσιο της ΕΕ και να υπόκειται σε 

δημοκρατικό έλεγχο· συμφωνεί με την 

Επιτροπή ότι η δημοσιονομική ικανότητα 

της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να είναι 

ανοικτή στις χώρες εκτός της ζώνης του 

ευρώ που επιθυμούν να συμμετάσχουν· 

Or. en 
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Τροπολογία  62 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. τονίζει με έμφαση ότι η κοινωνική 

διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

δεν μπορεί να περιορίζεται στα θέματα 

που σχετίζονται με την ελεύθερη 

κυκλοφορία· ζητεί ισχυρότερη κοινή 

δράση για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και 

των κοινωνικών ανισοτήτων και των 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, την 

παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 

υψηλής ποιότητας για όλους, την 

επιτάχυνση της διαδικασίας ανοδικής 

σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων 

και των εισοδηματικών επιπέδων μεταξύ 

των χωρών, και την ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής εντός της ΕΕ· επισημαίνει το 

ψήφισμά του σχετικά με τον ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για 

λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η ΕΕ των 27 θα 

πρέπει να επιτύχει από κοινού μια πιο 

κοινωνική Ευρώπη· χαιρετίζει την 

πρόταση της Επιτροπής για μια κοινή 

διακήρυξη των αρχών του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 

επιβεβαιώνει την βούλησή του να 

συνεργαστεί με την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο για την οριστικοποίηση της 
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κοινής διακήρυξης έως τα τέλη του 2017· 
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Τροπολογία  63 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετικές προτάσεις για συγκεκριμένες 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με στόχο τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας· τονίζει, ειδικότερα, ότι σε 

περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν 

είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε 

διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση 

της οδηγίας (91/533/ΕΟΚ)1 για τη γραπτή 

δήλωση, η Επιτροπή θα πρέπει να 

υποβάλει νομοθετική πρόταση για οδηγία 

πλαίσιο για αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας, που θα εξασφαλίζει σε κάθε 

εργαζόμενο πρόσβαση σε ένα βασικό 

σύνολο εργασιακών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στην 

ψηφιακή οικονομία·  

  1 ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32. 

Or. en 
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Τροπολογία  64 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15β.  ζητεί να γίνουν περαιτέρω 

βήματα ως προς την πρωτοβουλία 

σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική 

προστασία, σε συνέχεια των 

διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς 

εταίρους, με συγκεκριμένες προτάσεις για 

να εξασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα σε 

κάθε μορφή εργασίας χτίζουν δικαιώματα 

κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων για 

επαρκείς συντάξεις· 
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Τροπολογία  65 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15γ. προτρέπει την Επιτροπή να 

προτείνει οδηγία για τη θέσπιση εγγύησης 

για τα παιδιά προκειμένου να αμβλυνθούν 

οι ολέθριες συνέπειες της παιδικής 

φτώχειας, μέσω της οποίας θα 

διασφαλίζεται ότι κάθε παιδί που 

αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας θα έχει 

πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική 

περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν 

παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και 

επαρκή διατροφή· 

Or. en 
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Τροπολογία  66 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15δ. υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία 

που έχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 

υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 

εργασίας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή θα 

πρέπει να προσδιοριστεί χωρίς 

καθυστέρηση η τρίτη ομάδα ουσιών 

βάσει της οδηγίας (2004/37/EC)1 για τους 

καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες και να επεκταθεί η οδηγία 

ώστε να καλύψει τις τοξικές για την 

αναπαραγωγή ουσίες· 

 1 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50. 

Or. en 
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Τροπολογία  67 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15ε. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να παρέχει κάθε αναγκαία 

υποστήριξη στα κράτη μέλη για να 

υλοποιήσουν πλήρως τις Εγγυήσεις για τη 

Νεολαία, την Εγγύηση Δεξιοτήτων και 

άλλες ζωτικής σημασίας επενδύσεις στο 

ανθρώπινο δυναμικό, 

συμπεριλαμβανομένων της οικονομικά 

προσιτής και προσβάσιμης προσχολικής 

εκπαίδευσης και παιδικής μέριμνας, 

καθώς και υπηρεσιών φροντίδας για τους 

ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα· 

καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

επαρκή χρηματοδότηση για την 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

Νέων μέχρι το 2020 και να καταβάλει 

κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στο 

έπακρο τους πόρους που διατίθενται από 

τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία· καλεί την Επιτροπή 

να διατηρήσει το πρόγραμμα Erasmus + 

και να αυξήσει σημαντικά τη 

χρηματοδότησή του· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την πρόταση της 

Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης με σκοπό την 

αναγνώριση και την προώθηση της 

αναγνώρισης του εθελοντισμού των νέων 

και της αλληλεγγύης σε διασυνοριακό 
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επίπεδο σε ολόκληρη την Ένωση· τονίζει, 

ωστόσο, την ανάγκη να αναθεωρηθεί η 

προτεινόμενη νομοθεσία ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία για το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα 

έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα 

υφιστάμενα προγράμματα, όπως το 

Erasmus +, και ότι ο εθελοντισμός δεν θα 

χρησιμοποιείται κατά σύστημα για την 

αντικατάσταση αμειβόμενης εργασίας· 
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Τροπολογία  68 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  74α. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 

μέτρα για την ευθυγράμμιση των 

εμπορικών πολιτικών της ΕΕ με τους 

στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και 

για την προαγωγή, θεμιτών και 

ρυθμιζόμενων με βάση το συμφέρον όλων 

των ανθρώπων στον πλανήτη, εμπορικών 

συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί 

ειδικότερα: 

 • νομοθετική πρόταση για την 

υποχρέωση δέουσας επιμέλειας για τις 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με στόχο την 

καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών, την εξασφάλιση διαφάνειας 

και ιχνηλασιμότητας και την τήρηση των 

ανθρώπινων, εργασιακών και 

περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·  

 • επιτυχή και ταχεία ολοκλήρωση 

των διαπραγματεύσεων για τον 

εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής 

άμυνας της ΕΕ απέναντι στις εμπορικές 

πρακτικές και τις επιδοτήσεις που 

χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες και 

οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό· 

 • ανάληψη δράσης από την 

Επιτροπή για να μειωθεί η παγκόσμια 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα 
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χάλυβα στο πλαίσιο ενός πολυμερούς 

εμπορικού συστήματος που θα βασίζεται 

σε κανόνες, μεταξύ άλλων μέσω σχετικής 

νομοθεσίας κατά του ντάμπινγκ και των 

επιδοτήσεων· 

 • περαιτέρω ενέργειες για τη 

δημιουργία ενός συστήματος πολυμερούς 

επενδυτικού δικαστηρίου που θα 

αντικαταστήσει την ιδιωτική διαιτησία 

στην επίλυση διαφορών μεταξύ 

επενδυτών και κράτους·  

 • προτάσεις από την Επιτροπή για 

τη μεταρρύθμιση του τρόπου εφαρμογής 

στις εμπορικές συμφωνίες των 

κεφαλαίων που αφορούν το «εμπόριο και 

τη βιώσιμη ανάπτυξη»· δυνατότητα 

επιβολής κυρώσεων για τη μη τήρηση 

των διατάξεων περί βιώσιμης ανάπτυξης 

ως έσχατη λύση όταν όλοι οι άλλοι 

μηχανισμοί συνεργασίας και 

διαμεσολάβησης έχουν εξαντληθεί· 

 • συγκεκριμένες προτάσεις από την 

Επιτροπή, με βάση το έγγραφο 

προβληματισμού για την τιθάσευση της 

παγκοσμιοποίησης, με στόχο τη 

δημιουργία βιώσιμων νέων ευκαιριών για 

τους Ευρωπαίους που έχουν αποκλειστεί 

εξαιτίας του παγκόσμιου οικονομικού 

ανταγωνισμού· οι προτάσεις αυτές θα 

πρέπει να αποτελούν μέρος της 

επενδυτικής στρατηγικής της ΕΕ για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και να περιλαμβάνουν 

επικαιροποίηση και ενίσχυση μέσων 

όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση· 

 • συνεχή πίεση από την Επιτροπή 

προς το Συμβούλιο προκειμένου να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης 

των εμπορικών διαπραγματεύσεων, 

θεωρώντας ότι η δημοσιοποίηση θα 

πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, ακόμη 

και εντολές που έχουν εγκριθεί στο 

παρελθόν· παροτρύνει την Επιτροπή να 

εντείνει τις προσπάθειες για να 

εξασφαλισθεί διαφάνεια και στο ευρύτερο 

κοινό πέραν των βουλευτών οι οποίοι 
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πρέπει να διαθέτουν πλήρη ενημέρωση σε 

όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των 

συμφωνιών, και να δώσει έμφαση στην 

ανάγκη για τακτικό διάλογο με την 

κοινωνία των πολιτών προκειμένου να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην 

εμπορική πολιτική της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  69 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  74β. παροτρύνει την Επιτροπή να 

συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για 

ισόρροπες και δίκαιες εμπορικές 

συμφωνίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 

τις ευαισθησίες του γεωργικού τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων αυστηρών 

δεσμεύσεων για τα εργασιακά πρότυπα 

και τη φορολογική διαφάνεια, τις 

πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα υγειονομικά και 

φυτοϋγειονομικά πρότυπα και άλλα 

πρότυπα όσον αφορά τα γεωργικά 

προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής· 

προειδοποιεί ότι το Κοινοβούλιο δεν θα 

δώσει τη συγκατάθεσή του σε νέες 

εμπορικές συμφωνίες παρά μόνον εφόσον 

οι παραπάνω ανησυχίες ληφθούν δεόντως 

υπόψη· 

Or. en 

 

 


