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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα)

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία που εγκρίθηκε από τους 
επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες στις 22-
23 Μαρτίου 2005,

Or. pt

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή, η οποία αποδίδεται εν μέρει στην 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνον ως 
πρόβλημα, αλλά επίσης ως μια θετική πρόκληση για τις κοινωνίες προκειμένου να
εστιάσουν την προσοχή τους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και να προσφέρουν
δυνατότητες που δεν υπήρχαν προηγουμένως,
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Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη B (νέα)

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Λισαβόνας υπογραμμίζει την ανάγκη για 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της Λισαβόνας για πλήρη απασχόληση σε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας,

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο «Μπροστά στις 
δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών»· εκφράζει, 
εντούτοις, τη λύπη του, για τη στενή και ωφελιμιστική προσέγγιση της Επιτροπής 
σχετικά με την κινητοποίηση, όπως για παράδειγμα στο θέμα της μετανάστευσης 
και των γυναικών, προκειμένου να επιτευχθεί απλώς μεγαλύτερη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη, ενώ αφετέρου, αποτυγχάνει να επικεντρωθεί επαρκώς στον 
τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής ασφάλειας για την 
εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών μιας γηράσκουσας και συρρικνούμενης 
κοινωνίας υπό το πρίσμα της συνολικής βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. θεωρεί ότι η δημογραφική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία είναι 
ζωτικής σημασίας για το μέλλον των κρατών μελών και της Ένωσης· καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη δημογραφική αλλαγή ως ένα οριζόντιο 
καθήκον και να τη λάβει δεόντως υπόψη, υπό τη μορφή ενσωμάτωσης, σε όλες τις 
δραστηριότητες της Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. σημειώνει ότι στις περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχει τεράστια 
μεταναστατευτική εκροή νεαρών γυναικών, και ότι συνεπώς απαιτείται στην 
περιοχή μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική και πολιτική απασχόλησης καθώς και 
μία στοχοθετημένη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, προς 
όφελος των γυναικών, εφόσον όπου δεν υπάρχουν πλέον γυναίκες, καμία 
οικογενειακή πολιτική δεν θα έχει οιοδήποτε αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση των 
μακροπρόθεσμων συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής·

Or. de

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. τονίζει ότι η γήρανση του πληθυσμού συνδέεται με δύο παράγοντες: την αύξηση 
του μέσου προσδόκιμου ζωής, ως φαινόμενο των προηγμένων κοινωνιών, και ενός 
μειούμενου ποσοστού γεννήσεων που χρήζει ειδικών και αποτελεσματικών 
πολιτικών·

Or. it

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1 δ (νέα)

1δ. σημειώνει ότι, λαμβανομένων υπόψη των αρνητικών επιπτώσεων της 
δημογραφικής αλλαγής, μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική και πολιτική 
απασχόλησης πρέπει να αναπτύσσει περισσότερο προορατικά μέτρα για τη 
βελτίωση της ενσωμάτωσης των μεταναστριών και των παιδιών τους στην 
κοινωνία και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην κατάρτιση και στις θέσεις 
εργασίας· καλεί, ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προβλέψουν τέτοια μέτρα ως 
ξεχωριστό στοιχείο στα λειτουργικά προγράμματα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. de
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Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί ότι η δημογραφική αλλαγή είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία την 
οποία βιώνουν ώριμες εκβιομηχανισμένες κοινωνίες επί δεκαετίες· επισημαίνει, επί 
παραδείγματι, ότι στη Γερμανία το 1900 αντιστοιχούσαν σε κάθε 
συνταξιοδοτούμενο άτομο 12 εργαζόμενοι, το 2000 αυτό το ποσοστό έπεσε στους 
τέσσερις εργαζόμενους ανά συνταξιοδοτούμενο και αναμένεται να μειωθεί 
περαιτέρω σε δύο εργαζόμενους ανά συνταξιοδοτούμενο άτομο έως το 2040 και να 
παραμείνει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον έως το 2050· υπογραμμίζει ότι το 
μέγιστο μέρος της δημογραφικής αλλαγής έχει ήδη αντιμετωπιστεί επιτυχώς και 
ότι στις επερχόμενες τέσσερις δεκαετίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνον τις
συγκριτικά ήσσονες δημογραφικές επιπτώσεις της γήρανσης της γενιάς ανάκαμψης 
της γεννητικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί ότι ως αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής (διαγραφή) αυτές οι
προκλήσεις θα αυξηθούν γεωμετρικά με την πάροδο του χρόνου· καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η δημογραφική αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί καταλλήλως 
μόνον εάν όλα τα πολιτικά επίπεδα, από το ευρωπαϊκό έως το τοπικό, αναλάβουν 
την πολιτική και κοινωνική ευθύνη κοινών στρατηγικών, με στόχο τη διασφάλιση 
ότι η ευημερία για όλους, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη μεταξύ των φύλων 
και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι δυνατόν να διατηρηθούν σε μια 
συρρικνούμενη και γηράσκουσα κοινωνία·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί ότι η δημογραφική αλλαγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή οικονομική 
ανάπτυξη, την άνιση κατανομή του παραγόμενου πλούτου, την ανησυχητική 
επέκταση της φτώχειας και τα διαρκώς υψηλά ποσοστά ανεργίας θα οδηγήσει σε 
γεωμετρική αύξηση αυτών των προκλήσεων με την πάροδο του χρόνου· καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η αποφασιστική αντιμετώπιση της χαμηλής ανάπτυξης, της 
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διαρκώς αυξανόμενης εισοδηματικής πόλωσης, της επεκτεινόμενης εισοδηματικής 
ένδειας και των υψηλών ποσοστών ανεργίας πρέπει, συνεπώς, να συμβάλει στην 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής·

Or. el

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί ότι η δημογραφική αλλαγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή οικονομική 
ανάπτυξη και τα διαρκώς υψηλά ποσοστά ανεργίας θα οδηγήσει σε γεωμετρική 
αύξηση αυτών των προκλήσεων με την πάροδο του χρόνου· καταλήγει, συνεπώς, στο 
συμπέρασμα ότι πρέπει να αυξηθεί η ανάπτυξη και να μειωθεί η υψηλή ανεργία 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες της δημογραφικής 
αλλαγής·

Or. da

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί ότι η δημογραφική αλλαγή σε συνδυασμό με την ανεπαρκή οικονομική 
ανάπτυξη και τα διαρκώς υψηλά ποσοστά ανεργίας θα οδηγήσει σε γεωμετρική 
αύξηση αυτών των προκλήσεων με την πάροδο του χρόνου· καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η αποφασιστική αντιμετώπιση της χαμηλής ανάπτυξης και των 
υψηλών ποσοστών ανεργίας πρέπει, συνεπώς, να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των 
συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής·

Or. es

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί ότι η δημογραφική αλλαγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή οικονομική 
ανάπτυξη και τα διαρκώς υψηλά ποσοστά ανεργίας θα οδηγήσει σε γεωμετρική 
αύξηση αυτών των προκλήσεων με την πάροδο του χρόνου· καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η αποφασιστική αντιμετώπιση της χαμηλής ανάπτυξης και των 
υψηλών ποσοστών ανεργίας πρέπει, συνεπώς, να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των 
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συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής· τονίζει ότι μια ισορροπημένη 
μεταναστευτική πολιτική δύναται να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των 
δημογραφικών τάσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 15
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. δεν συμφωνεί με την Επιτροπή ότι είναι απαραίτητες ειδικές πληθυσμιακές 
πολιτικές για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής· επισημαίνει ότι οι 
πολιτικές οφείλουν να παραμένουν ουδέτερες σχετικά με το εάν και με το πόσα 
παιδιά επιθυμούν να αποκτήσουν τα άτομα ή τα ζευγάρια· θεωρεί ότι η προοπτική 
των συρρικνούμενων πληθυσμών έως το 2050 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της πίεσης στο περιβάλλον και να παράσχει τη δυνατότητα για βιώσιμη 
ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της θα απαιτήσει να γίνουν οι κατάλληλες 
προσαρμογές στο πλαίσιο των προορατικών πολιτικών όσον αφορά τον χωροταξικό 
σχεδιασμό, τη στέγαση και άλλα είδη υποδομών·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. υποστηρίζει, λαμβανομένης υπόψη της εκτιμώμενης αλλαγής στις δημογραφικές 
συγκυρίες, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την περαιτέρω ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ο κύριος στόχος του οποίου πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συμμετοχής στην κοινωνία, η κοινωνική ασφάλεια και η κοινωνική 
αλληλεγγύη για όλους, και η ενθάρρυνση των δυνατοτήτων όλων των γενεών·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2c. αμφισβητεί την άποψη της Επιτροπής ότι μπορεί να υπάρξει βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη μόνον εάν συνοδεύεται από αύξηση του πληθυσμού· θεωρεί ότι η 
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ανάπτυξη επαρκούς παραγωγικότητας σε μια πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η 
πιο δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων και η επίτευξη πλήρους απασχόλησης είναι 
τα βασικά οικονομικά θέματα για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής, καθώς 
η σταθερή ανάπτυξη της παραγωγικότητας μπορεί να επιτρέψει την παραγωγή 
αυξανόμενης προστιθέμενης αξίας με μειούμενο εργατικό δυναμικό και να 
παράσχει μια στέρεη βάση για τη δίκαιη κατανομή των αποδοχών μεταξύ 
οικονομικά ενεργών και ανενεργών ατόμων, όπως οι συνταξιούχοι και τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2 δ (νέα)

2d. τονίζει, λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών εξελίξεων, τη ζωτική σημασία 
σθεναρών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 
συγκεκριμένα συνταξιοδοτικών συστημάτων τα οποία εγγυώνται δέουσες, βιώσιμες 
συντάξεις, και συστήματα υγείας που βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης, της 
δικαιοσύνης και της καθολικότητας, ούτως ώστε να εγγυώνται σε όλους την 
προσήκουσα υψηλή ποιότητα μέριμνας σε περίπτωση ασθένειας ή με ανάγκη 
φροντίδας·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα 
αυτό και διερευνούν διάφορες λύσεις με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας· θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει μία και μοναδική «σωστή» για όλες τις περιπτώσεις απάντηση, ιδίως σε μια 
Ένωση 25 ή περισσότερων κρατών μελών· επισημαίνει ότι η ανάγκη για μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων 
ενισχύεται περαιτέρω από τις σημαντικές ανισότητες στις διάφορες περιφέρειες και 
υποπεριφέρειες των κρατών μελών, για τις οποίες απαιτούνται επινοητικές και μη 
ενιαίες προσεγγίσεις·

Or. en
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Τροπολογία: Sepp Kusstatscher και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 20
Παράγραφος 3

3. (διαγραφή) επισημαίνει ότι η ανάγκη για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην 
επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με τις δημογραφικές αλλαγές ενισχύεται 
περαιτέρω από τις σημαντικές ανισότητες στις διάφορες περιφέρειες των κρατών 
μελών, για τις οποίες απαιτούνται επινοητικά και μη ενιαία μέτρα τα οποία πρέπει 
ωστόσο να βασίζονται, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ελάχιστα 
κοινωνικά πρότυπα·

Or. de

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 21
Παράγραφος 3

Δεν επηρεάζει την ελληνική εκδοχή.

Or. da

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 22
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα 
αυτό και διερευνούν διάφορες λύσεις με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας· θεωρεί ότι δεν 
υπάρχουν ενιαίες καθολικά ικανοποιητικές λύσεις εφαρμόσιμες σε συγκεκριμένους 
τομείς πολιτικής σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει 25, και σε εύθετο
χρόνο, 27 κράτη μέλη (επί παραδείγματι λόγω των διαφορών στη γενικότερη 
κατάσταση της υγείας, του ορίου ηλικίας και του ποσοστού απασχόλησης των 
γυναικών) αλλά ότι υπάρχει ανάγκη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα, και προσπαθειών προκειμένου όλα τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες να εξεύρουν τη λύση που προσήκει στις περιστάσεις· θεωρεί ότι, με 
στόχο την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων, είναι απαραίτητος ο 
συντονισμός των βέλτιστων εμπειριών και μεθόδων·

Or. hu
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα 
αυτό και διερευνούν διάφορες λύσεις με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας· θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει μία και μοναδική «σωστή» για όλες τις περιπτώσεις απάντηση, ιδίως σε μια 
Ένωση 25 ή περισσότερων κρατών μελών· επισημαίνει ότι η ανάγκη για μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων 
ενισχύεται περαιτέρω από τις σημαντικές ανισότητες στις διάφορες περιφέρειες των 
κρατών μελών, για τις οποίες απαιτούνται επινοητικές και μη ενιαίες προσεγγίσεις,
πρέπει να παραμείνει εντούτοις σαφές ότι ορισμένοι τύποι ολοκληρωμένης 
πολιτικής (πχ. αυτές που στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, την ασφαλή στέγαση, 
την υποστήριξη των μητέρων ή τη δημιουργία δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών) 
μπορούν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα ακόμη και όπου διαφέρουν οι 
περιστάσεις·

Or. it

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 24
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη δημογραφική αλλαγή ως κοινή πρόκληση 
και να αποφασίσουν για μια περισσότερο εντατική ανταλλαγή απόψεων στην 
εαρινή σύνοδο κορυφής σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής και 
με τις αποδεδειγμένες πρακτικές, ειδικά σε τομείς όπως η ενεργός συμμετοχή του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, οι συνθήκες οικογενειακής διαβίωσης και ο 
οικογενειακός βίος·

Or. de

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να μάθουν περισσότερα με την 
εντατικότερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπως εκείνες που ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας (διαγραφή)·

Or. es
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Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 26
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να μάθουν περισσότερα ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές πιο εντατικά, μεταξύ άλλων με ορισμένες σκανδιναβικές χώρες 
όπου η υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από το 
υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας στην Ευρώπη, επιπροσθέτως, στα καλά 
παραδείγματα περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση του ουγγρικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος, το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες, όπου η μερική ιδιωτικοποίηση 
εγγυάται καλύτερη βιωσιμότητα, ή το επίδομα μέριμνας, το οποίο αυξάνει επίσης 
το δικαίωμα συνταξιοδότησης και συνεπάγεται την φροντίδα του μέλους της 
οικογενείας που χρειάζεται φροντίδα έναντι αμοιβής από το κράτος·

Or. hu

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να μάθουν περισσότερα ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές πιο εντατικά, ιδίως με εκείνες τις σκανδιναβικές χώρες όπου η 
υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από το υψηλότερο 
ποσοστό γονιμότητας στην Ευρώπη, και όπου οι υποδομές παιδικής μέριμνας, οι 
δυνατότητες γονικής άδειας και οι κανόνες για την άδεια μητρότητας αποτελούν 
συνιστώσες στην υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. da

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να μάθουν περισσότερα ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές πιο εντατικά, ιδίως σε σχέση με ζητήματα όπως η εξισορρόπηση 
οικογένειας και εργασίας για άνδρες και γυναίκες, γονικά επιδόματα, μέτρα για την 
προώθηση των σταδιοδρομιών των μητέρων, παιδική μέριμνα
(συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης συμμετοχής του εργοδότη), ενσωμάτωση 
ηλικιωμένων εργαζομένων, μέτρα για την προώθηση της ομαλής μετάβασης των 
νέων από το σχολείο στην εργασία , ενσωμάτωση των μεταναστών, μέτρα για τη 
διασφάλιση των ιδρυμάτων παροχής υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος σε 
περιφέρειες με συρρικνούμενους πληθυσμούς, κλπ· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι 
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σημαντικές εμπειρίες είναι ήδη διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκείνες τις 
σκανδιναβικές χώρες όπου η υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας 
συνοδεύεται από το υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4

4. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να μάθουν περισσότερα ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές πιο εντατικά, ιδίως με εκείνες τις σκανδιναβικές χώρες όπου η 
υψηλή συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύεται 
από το υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας στην Ευρώπη· 

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. σημειώνει τη συνολική ανεπάρκεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
δημογραφικής αλλαγής εφόσον οι στόχοι απασχόλησης της Λισαβόνας, ιδίως των 
επιπέδων απασχόλησης γυναικών και ηλικιωμένων εργαζομένων, δεν είναι 
δεσμευτικοί, και συνεπώς συνιστούν, δυστυχώς, μόνον ένα ελάχιστο μέτρο· καλεί 
ως εκ τούτου την Επιτροπή να καταστήσει τους στόχους της Λισαβόνας εξίσου 
δεσμευτικούς με το Σύμφωνο Σταθερότητας, και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
αποφασιστικά την εφαρμογή με σαφείς επιμέρους στρατηγικές·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 31
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. συνιστά επίσης κατά τη σύγκριση βελτίστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών, να επιδιώκονται επίσης συγκρίσεις με τις ΗΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 32
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. επισημαίνει τη σχέση μεταξύ της διαθεσιμότητας δωρεάν ή οικονομικά προσιτής 
παιδικής μέριμνας και των επιπέδων γυναικείας απασχόλησης· θεωρεί ότι η 
πλήρης παροχή υψηλής ποιότητας μέριμνας σε ιδρύματα, τόσο κατά τη διάρκεια 
της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας όσο και για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, 
είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί ότι γυναίκες και άνδρες μπορούν να 
αποκτήσουν τα παιδιά που επιθυμούν·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 33
Παράγραφος 4 δ (νέα)

4δ. σημειώνει ότι η κοινωνία γηράσκει πολύ γρηγορότερα στις αγροτικές περιοχές από 
ότι στις αστικές περιοχές, μια διαδικασία η οποία επιτείνεται επιπλέον λόγω της 
αυξανόμενης εσωτερικής μετανάστευσης σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα· είναι της 
γνώμης ότι οι βασικές υπηρεσίες είναι καθολικό δικαίωμα το οποίο, υπό αυτές τις 
ειδικές περιστάσεις, μπορεί να διασφαλιστεί μόνον μέσω της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν την υποστήριξή τους σε συμμετοχικά μοντέλα·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 34
Παράγραφος 4 ε (νέα)

4ε. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευση που ανέλαβαν στη διάσκεψη κορυφής της 
Βαρκελώνης το 2002 σύμφωνα με την οποία, έως το 2010, πρέπει να παράσχουν 
χώρους φύλαξης για παραπάνω από το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών και 
για το 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών και της σχολικής ηλικίας·

Or. de
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5

5. φρονεί ότι η απόφαση πολλών ζευγαριών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν τη 
δημιουργία οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους 
επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής· θεωρεί ότι δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των ζευγαριών να 
τους δίδεται η δυνατότητα να αποκτήσουν παιδιά, αλλά και προς το συμφέρον της 
κοινωνίας ως συνόλου, δεδομένης της υπογεννητικότητας που επικρατεί επί του 
παρόντος στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 36
Παράγραφος 5 

5. φρονεί ότι η απόφαση πολλών γυναικών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν τη 
δημιουργία οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους 
επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής· θεωρεί ότι δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των γυναικών να 
τους δίδεται η δυνατότητα να αποκτήσουν παιδιά, αλλά και προς το συμφέρον της 
κοινωνίας ως συνόλου, δεδομένης της υπογεννητικότητας που επικρατεί επί του 
παρόντος στην Ευρώπη· συνιστά ως εκ τούτου την υποστήριξη της ίδρυσης και 
λειτουργίας βρεφικών και παιδικών σταθμών και τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων 
που χρήζουν φροντίδας· σημειώνει ότι οι μοναχικές ηλικιωμένες γυναίκες, ο 
αριθμός των οποίων αυξάνεται σταθερά, απειλούνται ιδιαίτερα από κοινωνικό 
αποκλεισμό, απομόνωση και φτώχεια, λόγω των οποίων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής συμμετοχής του
εν λόγω τμήματος του πληθυσμού·

Or. hu

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 37
Παράγραφος 5

5. φρονεί ότι η απόφαση πολλών γυναικών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν τη 
δημιουργία οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους 
επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής· θεωρεί ότι δεν είναι μόνο δικαίωμα των γονέων να τους δίνεται 
η δυνατότητα να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν, αλλά και 
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(διαγραφή) συμφέρον της κοινωνίας ως συνόλου, δεδομένης της υπογεννητικότητας 
που επικρατεί επί του παρόντος στην Ευρώπη·

Or. el

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 38
Παράγραφος 5

5. φρονεί ότι η απόφαση πολλών γυναικών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν την
απόκτηση παιδιού ή παιδιών ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους 
επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτούνται πολιτικές για την 
επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (πχ. ίση αμοιβή, γονική άδεια, 
πρόσβαση σε απασχόληση ποιότητας) και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών
συνδυασμού της απασχόλησης και της ιδιωτικής ζωής, κατά τη διάρκεια επίσης 
διαφόρων σταδίων του εργασιακού βίου, και βελτίωση της ποσότητας και της 
ποιότητας των υποδομών που συνδέονται με την εκπαίδευση και τη μέριμνα των 
εξαρτώμενων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 39
Παράγραφος 5

5. φρονεί ότι η απόφαση πολλών γυναικών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν τη 
δημιουργία οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους 
επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής· θεωρεί ότι η κοινωνία στο σύνολό της θα επωφεληθεί από τη 
δυνατότητα των γυναικών να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, δεδομένης της 
υπογεννητικότητας που επικρατεί επί του παρόντος στην Ευρώπη,

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 40
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν το κόστος και τα οφέλη της άμισθης, 
εθελοντικής και ασταθούς εργασίας που αναλαμβάνεται από τους νέους ως μέσο 
εισόδου τους στην αγορά εργασίας· επισημαίνει τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ 
αυτών των δραστηριοτήτων και των χαμηλών επιπέδων γονιμότητας λόγω της 
μειωμένης πρόσβασης σε στέγαση και της μειωμένης σταθερότητας· καλεί τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους σε σχέση με αυτό το 
θέμα·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. φρονεί ότι, στις αποφάσεις τους να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα παιδιά, οι νέοι 
επηρεάζονται ολοένα περισσότερο από το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό η 
κοινωνία είναι φιλικής προς τα παιδιά και έως ποιου βαθμού είναι αποδεκτό από 
την κοινωνία το δικαίωμα σε μία ευτυχισμένη παιδική ζωή· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν πρακτικά μέτρα για την καταπολέμηση 
της αυξημένης εμφάνισης παιδικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
διευκολύνουν τα παιδιά από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες να αποκτήσουν 
πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις υποδομές για 
τα παιδιά, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. φρονεί ότι αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία οικογένειας, στην υποστήριξή της 
και ταυτόχρονα στην μείωση της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη μπορεί και 
πρέπει να διαδραματίσει η ισότητα των δύο φύλων και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στον εργασιακό χώρο, τόσο στο επίπεδο της 
απασχόλησης και της ανάθεσης ευθυνών, όσο και στο επίπεδο των αμοιβών·

Or. el



PE 365.084v01-00 16/51 AM\591644EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 43
Παράγραφος 5δ (νέα)

5δ. φρονεί ότι η ικανότητα πολλών γυναικών να λάβουν ενεργό μέρος στην αγορά 
εργασίας εξαρτάται από τη δυνατότητα απόκτησης καλής, αξιόπιστης φροντίδας 
για τα παιδιά, τους αρρώστους και τους ηλικιωμένους σε προσιτή τιμή για όλους 
ανεξαρτήτως εισοδήματος· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών·

Or. da

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 44
Παράγραφος 6

διεγράφη

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν και 
να υπερκεράσουν όλα τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, 
συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων εκτός του εργασιακού χώρου, λαμβάνοντας 
μέτρα όπως:

i) η δυνατότητα παράτασης των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων ούτως 
ώστε οι άνθρωποι να δύνανται να έχουν περισσότερη ευελιξία να κάνουν τα 
ψώνια τους εκτός του δικού τους ωραρίου·

ii) η προώθηση ευκολότερης πρόσβασης σε ενυπόθηκα δάνεια προκειμένου 
περισσότερα άτομα να δύνανται να καταστούν ιδιοκτήτες και ως εκ τούτου 
να αποκτήσουν νωρίτερα την ανεξαρτησία τους·

iii) η δημιουργία φορολογικών πολιτικών πιο φιλικών προς την οικογένεια·
iv) η προώθηση ευρύτερων και πιο προσβάσιμων υποδομών παιδικής μέριμνας·
v) η άρση φορολογικών/νομικών εμποδίων που είτε αποτρέπουν ή 

αποθαρρύνουν τα άτομα να εργάζονται και να λαμβάνουν σύνταξη 
ταυτόχρονα·

vi) η παρότρυνση δημιουργίας περισσότερων και μικρότερων σχολείων, 
πλησιέστερα στις οικίες των ανθρώπων·
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Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 46
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να προσδώσουν σοβαρή προσοχή στην υπερπήδηση 
πασίγνωστων εμποδίων εκτός του εργασιακού χώρου -πρωτίστως στην
περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά ακινήτων και στις φορολογικές πολιτικές που 
είναι δυσμενείς για τις οικογένειες· θεωρεί ότι, ταυτόχρονα, πρέπει να καταβληθούν 
σοβαρές προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των εμποδίων στη δημιουργία 
οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 47
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων 
εκτός του εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα ωράρια εργασίας, 
της αγοράς και των σχολείων και η πρόσβαση στην αγορά ακινήτων·

Or. es

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 48
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων 
εκτός του εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα ωράρια της αγοράς 
και η πρόσβαση στην αγορά ακινήτων, χωρίς να παραβλέπεται επ’ ουδενί ο στόχος 
βελτίωσης των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και των δημόσιων υπηρεσιών 
υποστήριξης για παιδιά, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι γονείς να συνδυάσουν 
την οικογενειακή ζωή με τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

Or. pt
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 49
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων 
εκτός του εργασιακού χώρου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 50
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, ιδίως τα εμπόδια του συνδυασμού της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων εκτός 
του εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα ωράρια της αγοράς και η 
πρόσβαση στην αγορά ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 51
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, να 
καταμερίσουν δικαιότερα την εργασία, το εισόδημα και τους φόρους και επίσης να 
εντοπίσουν όλα τα άλλα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 52
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των μακρών 
ωραρίων εργασίας, της έλλειψης ισότητας στον εργασιακό χώρο και στο σπίτι και 
των εμποδίων εκτός του εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα 
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ωράρια της αγοράς και η πρόσβαση στην αγορά ακινήτων·

Or. da

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 53
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων 
εκτός του εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα ωράρια της αγοράς 
και η πρόσβαση στην αγορά ακινήτων, η κατάλληλη υποδομή για βρεφονηπιακή 
μέριμνα, οι κοινωνικές παροχές για ειδικές κατηγορίες προσώπων (όπως για 
παραδειγμα μονογονεϊκές οικογένειες), η παροχή φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα 
κ.ά·

Or. el

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 54
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα 
τα εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, απομακρύνοντας τα εμπόδια εκτός του 
εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα ωράρια της αγοράς και η 
πρόσβαση στην αγορά ακινήτων, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα πολιτικές που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης και θέσεων εργασίας
ποιότητας·

Or. it

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 55
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. φρονεί ότι η οργάνωση της εργασίας και των διατάξεων του χρόνου εργασίας
πρέπει να προσαρμοστεί στη δημογραφική αλλαγή· επισημαίνει ότι η βελτίωση της 
σταθερότητας της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλειας και της υγείας και της 
ασφάλειας στον εργασιακό χώρο καθώς και βραχύτερα συλλογικά ωράρια είναι 
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη ενσωμάτωση των 
νέων και των ηλικιωμένων εργαζομένων εξίσου, με στόχο να διατηρούνται υγιείς 
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και παρακινούμενοι σε επικερδή απασχόληση· θεωρεί ότι οι υφιστάμενες τάσεις 
προς μια επιβεβλημένη ευελιξία της αγοράς εργασίας κατά τη βούληση του 
εργοδότη και η ανάπτυξη επισφαλών μορφών απασχόλησης αποβαίνουν εις βάρος 
αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 56
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. επικρίνει το γεγονός ότι γίνεται ελάχιστη συζήτηση σχετικά με τις κοινωνικές, 
πολιτιστικές και δημογραφικές επιπτώσεις των περιφερειακών ανισοτήτων, οι 
οποίες οδηγούν ήδη σε μετανάστευση, πρωτίστως των νέων με καλή μόρφωση, και 
στην εκκένωση και γήρανση περιφερειών ακόμη και σχετικά πλούσιων κρατών
μελών της ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτές οι εξελίξεις περιθωριοποιούνται όπως οι 
μεταναστευτικές ροές που έχουν συμβεί σε ολόκληρη την ιστορία της Ευρώπης, και 
ότι πολύ συχνά σημειώνεται παράλειψη στην άσκηση έγκαιρης επιρροής στην 
ανάπτυξη περιφερειών με μέλλον, που προσφέρουν προοπτικές ιδίως σε νέους 
ανθρώπους·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 57
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. συνιστά μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της σημασίας του εκσυγχρονισμού και της 
ενημέρωσης των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, ιδίως για 
μονογονεϊκές οικογένειες και μοναχικές ηλικιωμένες γυναίκες, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα ότι αυτός ο τομέας εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 58
Παράγραφος 6 δ (νέα)

6δ. επιθυμεί να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται προς τη μείωση της 
γραφειοκρατίας που συνδέεται με μέτρα υποστήριξης της οικογένειας όσον αφορά 
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την παιδική μέριμνα· αποτελεσματικές λύσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνον μέσω 
ανταγωνισμού μεταξύ ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών οικογενειακής και παιδικής 
μέριμνας· στο μέλλον, θα παρέχεται πραγματική υποστήριξη σε μεγαλύτερο βαθμό 
μέσω οικονομικών μεταβιβάσεων από το κράτος, παρά υπό τη μορφή κρατικής 
παροχής·

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 59
Παράγραφος 6 ε (νέα)

6ε. αναγνωρίζει ότι ενώ οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών έχουν μειωθεί σε 
ορισμένους τομείς απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χάσμα στην αμοιβή 
των δύο φύλων παραμένει ωστόσο ουσιαστικά το ίδιο, περίπου στο 15%, και αυτό 
δείχνει ότι δεν υπήρξε επαρκής πρόοδος στην εφαρμογή της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η οποία εισήχθη πριν από τριάντα χρόνια από την 
οδηγία 75/117/ΕΟΚ·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 60
Παράγραφος 6 στ (νέα)

6στ. τονίζει ότι επαρκής πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και άλλα εξαρτώμενα άτομα είναι 
απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή 
ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 61
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

6ζ. ζητεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και 
η δημογραφική αλλαγή, να γίνουν πιο ευέλικτα και βιώσιμα τα πρότυπα ωραρίων
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων χρονικών διαστημάτων πλήρως 
αμειβόμενης άδειας ή μερικής απασχόλησης στις «ώρες αιχμής της ζωής» χωρίς 
ουδεμία αρνητική επίπτωση στις ατομικές συντάξεις·
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Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6 η (νέα)

6η. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές ευέλικτων μορφών εργασίας, 
ευέλικτων ωραρίων εργασίας και ευέλικτων συστημάτων συνταξιοδότησης και να 
παρέχουν επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, υγείας και 
μακροχρόνιας μέριμνας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτημένα άτομα·

Or. el

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 63
Παράγραφος 6 θ (νέα)

6θ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις τους, που συμφωνήθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, προκειμένου να εξαλειφθούν τα 
εμπόδια της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας και 
να δημιουργηθούν, έως το 2010, υποδομές παιδικής μέριμνας για το 90% των 
παιδιών μεταξύ τριών ετών και της υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας, και 
τουλάχιστον για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών· και καλεί επίσης τα 
κράτη μέλη να θέσουν παρόμοιους στόχους για υποδομές μέριμνας για τους 
ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία: Jiří Maštálka

Τροπολογία 64
Παράγραφος 6 ι (νέα)

6ι. φρονεί ότι η δημογραφική αλλαγή απαιτεί νέα και ενισχυμένη εκπαιδευτική και 
κοινωνική υποδομή για τους νέους και τους ηλικιωμένους εξίσου, 
συμπεριλαμβανομένων αυξημένων υποδομών για τη δια βίου κατάρτιση, την 
παιδική μέριμνα, την υγειονομική φροντίδα και τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους· 
επισημαίνει την ανάγκη ενισχυμένων κοινωνικών υποδομών που προορίζονται για 
την προαγωγή της ζωτικότητας των ηλικιωμένων και της πιο ενεργούς 
επανένταξής τους στην κοινωνική ζωή, θεωρεί ότι η δημογραφική αλλαγή 
επιτάσσει συνεπώς την επέκταση των δημόσιων υπηρεσιών με την εγγύηση
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ισότιμης πρόσβασης για όλους·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 65
Παράγραφος 6 ια (νέα)

6ια. τονίζει ότι το 2010 το βάρος των κοινωνικών δεσμεύσεων στην Ευρώπη θα υπερβεί 
τα έσοδα, καταδεικνύοντας την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης· τονίζει τη 
ζωτική σημασία να εξετάσουν τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ την 
οικονομική βιωσιμότητα της νέας και της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 66
Παράγραφος 6 ιβ (νέα)

6ιβ. ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει πιλοτικές πρωτοβουλίες και μέτρα σύγκρισης 
για δια βίου εργασιακά μοντέλα, προκειμένου να εξισορροπήσει την ανταλλαγή 
μεταξύ περισσότερου αμειβομένου ελεύθερου χρόνου στις «ώρες αιχμής της ζωής» 
σε αντάλλαγμα πραγματικού εργασιακού βίου μεγαλύτερης διάρκειας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 67
Παράγραφος 6 ιγ (νέα)

6ιγ. καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών που θα ενθαρρύνουν την εξάλειψη στερεοτύπων 
και θα προωθούν τη δικαιότερη κατανομή των οικιακών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. el
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 68
Παράγραφος 6 ιδ (νέα)

6ιδ. σημειώνει ότι η αύξηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλειας απαιτεί δυναμική 
οικονομική ανάπτυξη για τη χρηματοδότησή τους· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να 
συμβεί μόνον εάν ενθαρρυνθεί η καινοτομία· παρατηρεί ότι φορολογικές μέθοδοι 
όπως η αύξηση των φόρων για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλειας είναι 
λιγότερο βιώσιμες μακροπρόθεσμα δεδομένης της μειούμενης φορολογικής βάσης 
και του υψηλότερου ποσοστού εξάρτησης καθώς και της επείγουσας ανάγκης για 
τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη 
μίας ολιστικής προσέγγισης πολιτικής κατά την εξέταση της μεταρρύθμισης της 
κοινωνικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 69
Παράγραφος 6 ιε (νέα)

6ιε. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την προσέγγισή της σε 
προληπτικές πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την 
ανθρωποκεντρική οργάνωση της εργασίας, καινοτόμες διατάξεις του ωραρίου 
εργασίας και καινοτόμες πολιτικές προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 70
Παράγραφος 6 ιστ (νέα)

6ιστ. πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέραν της έννοιας του «κράτους πρόνοιας», 
σύμφωνα με την οποία η πρωταρχική ευθύνη για την κοινωνική πρόνοια 
εναπόκειται στο κράτος, και περισσότερο προς μια «κοινωνία πρόνοιας» στην 
οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι έχουν επίσης ευθύνες για την 
αμοιβαία φροντίδα και ότι αυτές οι ευθύνες μπορούν να είναι αμοιβαία
ενισχυόμενες·

Or. en



AM\591644EL.doc 25/51 PE 365.084v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 71
Παράγραφος 7

7. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής των ατόμων θα πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα των 
κυβερνήσεων· προσθέτει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα να 
κάνουν τις δικές τους επιλογές και να μην αποφασίζουν αντ’ αυτών· επιβεβαιώνει τη 
σημασία βελτιστοποίησης της ευελιξίας στον χώρο εργασίας, και σημειώνει εν 
προκειμένω τη σημασία του ελαστικού ωραρίου, και της μερικής και προσωρινής 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 72
Παράγραφος 7

7. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής των ατόμων θα πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα των 
κυβερνήσεων· σημειώνει ότι αυτή η ισορροπία απειλείται από την τάση των 
μειούμενων ποσοστών απασχόλησης σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο επιμέρους 
φόρτο εργασίας· προσθέτει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα 
να κάνουν πραγματικά ελεύθερες επιλογές και όχι να προβαίνουν σε τέτοιου είδους 
επιλογές υπό οικονομική πίεση·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 73
Παράγραφος 7

7. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής των ατόμων θα πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα των 
κυβερνήσεων· προσθέτει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύουν την υγεία 
και την ασφάλεια των πολιτών τους, και να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες διαθέτουν 
ελευθερία επιλογής·

Or. da
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 74
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή να διεξάγει ακρόαση των δύο πλευρών της βιομηχανίας 
σχετικά με το θέμα της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής και της 
οικογενειακής ζωής·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 75
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην εισαγωγή ασφάλισης 
απασχόλησης ή απασχολησιμότητας για κάθε εργαζόμενο παρέχοντας επιμέρους 
πληρωτέα χρονικά διαστήματα για εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους ζωής, μέσω πιλοτικών προγραμμάτων του ΕΚΤ, και να 
ενισχύσει και να χρηματοδοτήσει την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 76
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καινοτόμες ασφαλίσεις από τη μία εργασία 
στην άλλη, οι οποίες θα διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ των θέσεων εργασίας 
και μεταξύ των διαφόρων καθεστώτων απασχόλησης παρέχοντας ταυτόχρονα 
ευελιξία στις επιχειρήσεις και ασφάλεια στους υπαλλήλους·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 77
Παράγραφος 7 δ (νέα)

7δ. φρονεί ότι το επιχείρημα προκειμένου να καταστούν οι εργασιακοί χώροι πιο 
φιλικοί προς την οικογένεια πρέπει να γίνει ισχυρότερο· συνιστά στα κράτη μέλη να 
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θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για επιχειρήσεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν 
τα εν λόγω μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 78
Παράγραφος 7 ε (νέα)

7ε. φρονεί ότι η γονική άδεια, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης της θέσης 
εργασίας, πρέπει να λαμβάνεται και από τους πατέρες και από τις μητέρες· 
υποστηρίζει ένα σύστημα κινήτρων το οποίο θα ενθαρρύνει τους συντρόφους να 
μοιράζονται τη γονική άδεια, και οικονομική αποζημίωση για τις δαπάνες που 
συνδέονται με την ανατροφή των παιδιών·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 79
Παράγραφος 7 στ (νέα)

7στ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την τρίτη αρχή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις μικρές 
επιχειρήσεις, δηλαδή ότι οι μικρές επιχειρήσεις δύνανται να εξαιρεθούν από 
ορισμένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις· καλεί τα κράτη μέλη καθώς και την Επιτροπή 
να μετουσιώσουν αυτήν την αρχή σε δράση·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 80
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

7ζ. καλεί την Επιτροπή να διεξάγει ακρόαση σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στις 
μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη γονική άδεια που εισήχθησαν το 1996, σκοπός των 
οποίων ενδεχομένως να είναι η παράταση της ελάχιστης περιόδου των τριών 
μηνών σε έξι·

Or. de
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 81
Παράγραφος 8

8. δεν μπορεί να μην υπογραμμίσει έντονα τη σημασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και των ευκαιριών δια βίου μάθησης για τη βελτιστοποίηση της 
κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της αυτοπραγμάτωσης των ατόμων·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 82
Παράγραφος 8

8. δεν μπορεί να υπογραμμίσει επαρκώς τη σημασία της πρόσβασης στην εκπαίδευση, 
της ανάπτυξης δεξιοτήτων και των ευκαιριών δια βίου μάθησης καθώς και της 
προώθησης του πνεύματος κατάρτισης που ενθαρρύνει τη συμμετοχή ατόμων όλων 
των ηλικιών· υπογραμμίζει ότι τα ουσιαστικά προσόντα όπως οι τεχνικές και οι 
γλωσσικές δεξιότητες πρέπει να λαμβάνουν υψηλή προτεραιότητα για τη 
βελτιστοποίηση της κινητικότητας, της προσαρμοσιμότητας, της 
απασχολησιμότητας και της αυτοπραγμάτωσης των ατόμων· τονίζει συγκεκριμένα 
την ανάγκη κατάρτισης των ηλικιωμένων σε τομείς όπως η τεχνολογία 
πληροφόρησης προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στη συνέχιση της συμμετοχής 
τους στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 83
Παράγραφος 8

8. δεν μπορεί να υπογραμμίσει επαρκώς τη σημασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και των ευκαιριών δια βίου μάθησης, καθώς και ειδικών εκπαιδευτικών 
μεθόδων επινοημένων για ηλικιωμένα άτομα (που χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης),
για τη βελτιστοποίηση της κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της 
αυτοπραγμάτωσης των ατόμων,

Or. hu
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Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 84
Παράγραφος 8

8. δεν μπορεί να υπογραμμίσει επαρκώς τη σημασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, ιδίως για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και των ευκαιριών δια 
βίου μάθησης για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας και τη 
βελτιστοποίηση της κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της 
αυτοπραγμάτωσης των ατόμων·

Or. en

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 85
Παράγραφος 8

8. δεν μπορεί να υπογραμμίσει επαρκώς τη σημασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και των ευκαιριών δια βίου μάθησης για τη βελτιστοποίηση της 
κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της αυτοπραγμάτωσης των ατόμων· καλεί 
ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά με 
την εκπαίδευση και την επαγγελματική κινητικότητα·

Or. de

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 86
Παράγραφος 8α (νέα)

8a. αναγνωρίζει ότι η «ενεργός συμμετοχή του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού» 
συνδέεται στενά με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, φρονώντας ότι αυτό το 
μέτρο αποτελεί την πιθανή απάντηση στη δημογραφική αλλαγή υπό την 
προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από δράση για την εξασφάλιση της απασχόλησης 
χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και διασφαλίζοντας την 
απαραίτητη ιατρική και επαγγελματική κάλυψη για την ορθή ενσωμάτωση αυτής 
της ηλικιακής ομάδας στην αγορά εργασίας·

Or. pt
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 87
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να δώσουν, ιδίως, στους ηλικιωμένους εργαζόμενους 
την ευκαιρία να ακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον εργασιακό 
κόσμο έως ότου να φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης· καλεί την Επιτροπή, εν 
προκειμένω, να εγκρίνει τα λειτουργικά προγράμματα του ΕΚΤ μόνον εάν 
περιλαμβάνεται σε αυτά ένα ειδικό στοιχείο σχετικά με τα μέτρα κατάρτισης των 
ηλικιωμένων ατόμων·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 88
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. υποστηρίζει τη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης μεταξύ των κυβερνήσεων και 
των δύο πλευρών της βιομηχανίας για την προώθηση της απασχόλησης των 
ηλικιωμένων εργαζομένων μέσω μέτρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω ηλικίας, πιο ευέλικτων ωραρίων εργασίας και μέτρων για την επανένταξη 
ηλικιωμένων εργαζομένων που είναι άνεργοι·

Or. de

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 89
Παράγραφος 8 δ (νέα)

8δ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με τη διάκριση
λόγω ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 90
Παράγραφος 8 ε (νέα)

8ε. πιστεύει ότι η τεχνολογία, ιδίως στον εργασιακό χώρο, πρέπει να είναι προσβάσιμη 
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σε όλους·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 91
Παράγραφος 8 στ (νέα)

8στ. φρονεί ότι ένα καλώς καμωμένο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας αποτελεί συνιστώσα 
στην καταπολέμηση των δυσμενών επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής· καλεί 
τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα συστήματα κοινωνικής τους 
ασφάλειας·

Or. da

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 92
Παράγραφος 8 ζ (νέα)

8ζ. θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει, 
λαμβανομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας, να θέσουν σε εφαρμογή 
προγράμματα δια βίου μάθησης και διατήρησης των ηλικιωμένων εργαζομένων, 
ώστε οι νέοι να αντλούν εμπειρία και γνώση από τους παλαιούς·

Or. el

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 93
Παράγραφος 8 η (νέα)

8η. επικρίνει την Επιτροπή επειδή υποτιμά το οικονομικό δυναμικό των ενεργών 
ηλικιωμένων εργαζομένων στην Πράσινη Βίβλο της σχετικά με τη δημογραφική 
αλλαγή και ζητεί από αυτήν να δώσει περισσότερη έμφαση στο θετικό αποτέλεσμα 
του Ευρωπαϊκού Έτους 1993 για τους ηλικιωμένους στις συναφείς ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες·

Or. en
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 94
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό
ρόλο στην ενεργή προώθηση και εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία· προσθέτει ότι οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης τους·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 95
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση 
των διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία· προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού με πρωτοβουλίες όπως η παροχή και η προώθηση 
ευέλικτων ωραρίων εργασίας και μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης τους·

Or. en

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 96
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση 
των διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία· προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να επωμιστούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους και να αποδεχθούν τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού·

Or. da
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 97
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους δημόσιους
φορείς και τις εργατικές ενώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων που 
σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο, τη φυσική κατάσταση, την εθνικότητα, τη φυλή, 
τις σεξουαλικές προτιμήσεις· προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του 
πληθυσμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους·

Or. el

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 98
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές (διαγραφή) επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση 
των διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία· προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους·

Or. es

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 99
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών συμπεριλαμβανομένων 
των ευκαιριών των γονέων και των μελλοντικών γονέων και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία ·προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του 
πληθυσμού, προορίζοντας, μεταξύ άλλων, κατάλληλες θέσεις εργασίας για τους 
ηλικιωμένους και για τους γονείς, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
τους·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 100
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην ενεργή προώθηση και των ίσων ευκαιριών και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία και το φύλο· προσθέτει 
ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που 
σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης τους·

Or. el

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 101
Παράγραφος 9

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της ανάγκης 
προστασίας αυτών των κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν ιδιαίτερα 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και, ιδίως, 
των μητέρων μικρών παιδιών), της βελτίωσης της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο 
και της προώθησης μορφών οργάνωσης της εργασίας που μπορούν να βοηθήσουν 
στην επέκταση της προσβασιμότητας, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
που σχετίζονται με την ηλικία· προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του 
πληθυσμού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους·

Or. it

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 102
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επιχείρημα για τη διατήρηση των ηλικιωμένων 
εργαζομένων πρέπει να καταστεί ισχυρότερο· φρονεί ότι πρέπει οι άνθρωποι να 
ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν να εργάζονται επί μακρύτερου χρονικού 
διαστήματος, και ότι οι εργοδότες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι προς 
όφελος και των δύο πλευρών· θεωρεί ότι τα υγιή ηλικιωμένα άτομα πρέπει να 
αποτελούν θετικό πόρο για την κοινωνία και όχι οικονομική απειλή·

Or. en
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 103
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. απευθύνει έκκληση στις επιχειρήσεις να προσφέρουν περισσότερο ευέλικτες 
ρυθμίσεις ωραρίων εργασίας οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα στάδια της 
ζωής και διανοίγουν ευκαιρίες θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με τις ανάγκες ιδίως 
των γονέων και των ηλικιωμένων εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 104
Παράγραφος 9 γ (νέα)

9γ. είναι της γνώμης ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διασφαλίζουν την ύπαρξη μίας 
προσαρμόσιμης αγοράς εργασίας προκειμένου να δημιουργηθούν πιο ευέλικτες
θέσεις απασχόλησης, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει μια θέση και μια χρησιμότητα
για όλους στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 105
Παράγραφος 9 δ (νέα)

9δ. επικρίνει το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος αποδίδει πάρα πολλή σημασία στη 
μετανάστευση ως μέσο επίλυσης των δημογραφικών προβλημάτων· παραλείπεται 
να αναγνωριστεί ότι οι μετανάστες που δεν είναι πρόθυμοι να ενταχθούν δεν 
μπορούν να αναγκαστούν να το πράξουν με οιοδήποτε είδος μέτρων·

Or. de

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 106
Παράγραφος 9ε (νέα)

9ε. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν επίσης μέτρα για την προώθηση της σταδιακής και 
ευέλικτης συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο προσδόκιμο ζωής
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και την καλύτερη δημόσια υγεία·

Or. es

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 107
Παράγραφος 9στ (νέα)

9στ. σημειώνει ότι, δεδομένης της κινητικότητας που επηρεάζει τους ευρωπαίους 
εργαζόμενους και τη συγκέντρωση των αγορών εργασίας, είναι πλέον απαραίτητο 
όχι μόνον να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας, αλλά επίσης να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το ένα 
εθνικό σύστημα στο άλλο, υπό τη μορφή που ισχύει στις δημόσιες, ιδιωτικές και 
συλλογικές μορφές ασφάλισης·

Or. pt

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 108
Παράγραφος 9 ζ (νέα)

9ζ. τονίζει τη σημασία της απόκτησης των γνώσεων από τους συνταξιοδοτούμενους 
υπαλλήλους, ιδίως στον δημόσιο τομέα όπου, στη Γαλλία επί παραδείγματι, το 50% 
του εργατικού δυναμικού του δημόσιου τομέα θα είναι επιλέξιμο για 
συνταξιοδότηση εντός των προσεχών δέκα ετών· συνιστά στα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα να εγκρίνουν προορατικά 
μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμης εμπειρίας και 
διορατικότητας όπως η καθοδήγηση όσων εισέρχονται στην αγορά εργασίας και σε 
προοδευτική συνταξιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 109
Παράγραφος 9η (νέα)

9η. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ομάδα των υπερηλίκων 
(δηλαδή άνω των 80 ετών), το 25% των οποίων δεν είναι αυτοσυντήρητοι, και 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση η οποία θα στοχεύει στην επίτευξη 
μείωσης του εν λόγω ποσοστού μέσω συλλογικών και μεμονωμένων μέτρων και της 
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αντιμετώπισης των προβλημάτων παροχής κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικών 
και κοινωνικών υπηρεσιών σε όσους δεν είναι αυτοσυντήρητοι·

Or. it

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 110
Παράγραφος 9 θ (νέα)

9θ. αναγνωρίζει ωστόσο ότι επαγγέλματα υψηλής έντασης όπως η στέγαση, ο 
κατασκευαστικός κλάδος και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες προκλήσεις στη χαλιναγώγηση της παραγωγικής ικανότητας των 
ηλικιωμένων εργαζομένων και την ενθάρρυνση των νεοσύλλεκτων· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν βέλτιστες πρακτικές για αυτά τα επαγγέλματα 
προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη προσωπικού και η απώλεια δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 111
Παράγραφος 9 ι (νέα)

9ι. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αποδεσμεύσουν τις 
μεγαλύτερες ηλικίες και αυτόματα τα υψηλότερα επίπεδα μισθών, αναγνωρίζοντας 
ότι ορισμένα άτομα σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο, αν και εκτιμούν κάποιο 
εισόδημα, ενδεχομένως να μην απαιτούν το ίδιο επίπεδο μισθού ή ωράριο εργασίας 
όπως κατά τη διάρκεια των πρώιμων χρόνων τους· τονίζει τη σημασία πιο 
ευέλικτων ευκαιριών εργασίας, όπως η μερική απασχόληση, στα ύστερα χρόνια ως 
μια πιθανή λύση·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 112
Παράγραφος 9 ια (νέα)

9ια. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να άρουν όλα τα αντικίνητρα για τους ηλικιωμένους 
προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται, ιδίως σε σχέση με τη φορολογία και τις 
συντάξεις, και να διερευνήσουν τις δυνατότητες για εργαζόμενους συντάξιμης 
ηλικίας να αποσύρουν μέρος της σύνταξής τους ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν 
εισόδημα από απασχόληση·
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Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 113
Παράγραφος 9 ιβ (νέα)

9ιβ. επισημαίνει ότι τα ηλικιωμένα άτομα μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο 
στην παροχή παιδικής μέριμνας, και ότι αντιστρόφως τα μεγαλύτερα παιδιά συχνά 
μπορούν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στην παροχή μέριμνας στους 
ηλικιωμένους συγγενείς· καλεί τα κράτη μέλη και τους εργοδότες να αποδείξουν ότι 
αναγνωρίζουν πλήρως το γεγονός αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 114
Παράγραφος 9 ιγ (νέα)

9ιγ. παρατηρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η νομοθεσία κατά της διάκρισης
λόγω ηλικίας, το δίκαιο μπορεί κατά περίσταση να είναι αντιπαραγωγικό καθώς 
δύναται να αποθαρρύνει ή ακόμη και να αποτρέψει επιχειρήσεις να προσλάβουν 
ηλικιωμένους εργαζόμενους· ζητεί από τα κράτη μέλη να διερευνήσουν 
διεξοδικότερα τις επιπτώσεις και την εφαρμογή τέτοιας νομοθεσίας προκειμένου 
να εκτιμήσουν κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα· 
συνιστά να τηρείται τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα της εν λόγω νομοθεσίας
κατά των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 115
Παράγραφος 9 ιδ (νέα)

9ιδ. τονίζει ότι η γήρανση του πληθυσμού δύναται να οδηγήσει σε αύξηση της 
αναλογίας των ατόμων που έχουν κάποια αναπηρία· σημειώνει τα έμμονα υψηλά 
επίπεδα ανεργίας στο πλαίσιο αυτής της ομάδας· καλεί τις κυβερνήσεις και τις 
επιχειρήσεις να διευκολύνουν επί παραδείγματι την είσοδο των εν λόγω ατόμων 
στην εργασία·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 116
Παράγραφος 9 ιε (νέα)

9ιε. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενεργός συμμετοχή του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη στρατηγική της 
Λισαβόνας από την άποψη της αμειβόμενης απασχόλησης, ενώ η έννοια θα έπρεπε 
να εφαρμόζεται ευρύτερα ούτως ώστε να περιλαμβάνει άμισθες δραστηριότητες 
όπως η εργασία σε δημοτικές, πολιτικές και άλλες εθελοντικές οργανώσεις·
αναγνωρίζει ότι μία τέτοια ενεργή δέσμευση στην κοινωνία σε άμισθη εργασία 
απαιτεί επαρκές εισόδημα από άλλες πηγές·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 117
Παράγραφος 9 ιδ (νέα)

9ιδ. αναγνωρίζει ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα είναι αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· θεωρεί ωστόσο ότι τα δικαιώματα συνταξιοδότησης του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα πρέπει να αντιμετωπίζονται επίσης στο πλαίσιο των κρατών 
μελών και να μην παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση σε έναν τομέα· αναγνωρίζει 
ότι καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, πρέπει να αναμένουν να εργάζονται 
περισσότερο πριν από τη λήψη των πλήρων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 118
Παράγραφος 9 ιε (νέα)

9ιε. πιστεύει ότι μεταρρυθμίσεις των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων δεν πρέπει 
να επικεντρώνονται απλώς στο να καθιστούν τα εν λόγω συστήματα οικονομικά 
βιώσιμα, αλλά πρέπει επίσης να βοηθούν να καταστούν οι ζωές των ηλικιωμένων 
περισσότερο οικονομικά βιώσιμες·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 119
Παράγραφος 9 ιστ (νέα)

9ιστ. αναγνωρίζει ωστόσο ότι οι συντάξεις από κρατικά κονδύλια δεν θα καλύπτουν ποτέ 
ουσιαστικά το 100% των αναγκών των ατόμων σε εισόδημα κατά τη 
συνταξιοδότηση: θεωρεί ότι πρέπει τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα δώσουν 
μεγαλύτερη προτεραιότητα και ενέργεια στην ανάπτυξη κατάλληλων πρόσθετων 
συνταξιοδοτικών συστημάτων και στην ενθάρρυνση των προσωπικών 
αποταμιεύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 120
Παράγραφος 9 ιζ (νέα)

9ιζ. θεωρεί ότι οι εθνικές συντάξεις από κρατικά κονδύλια, σε οιοδήποτε επίπεδο
καθορίζονται από τα κράτη μέλη, πρέπει να είναι εξίσου διαθέσιμες σε όλους ως 
δικαίωμα και ως τέτοιο δεν πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο απορίας·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 121
Παράγραφος 9 ιη (νέα)

9ιη. υπενθυμίζει ότι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων υφίστανται τη δημογραφική 
αλλαγή κατά τον ίδιο τρόπο με τους εργαζομένους· ανησυχεί λόγω του γεγονότος 
ότι τα 10 προσεχή έτη το ένα τρίτο των ευρωπαίων ιδιοκτητών μικρών 
επιχειρήσεων θα συνταξιοδοτηθεί και παροτρύνει όλους τους παράγοντες να 
προωθήσουν την επιχειρηματικότητα, όχι μόνον προκειμένου να αποκτήσουν τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις αυτής της ομάδας, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 122
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν ως 
στόχο την προώθηση της επιτυχούς οικονομικής, κοινωνικής και νομικής ενσωμάτωσης 
των μεταναστών, ώστε να αμβλυνθούν ορισμένες δημογραφικές προκλήσεις, αλλά 
αναγνωρίζει ότι η περισσότερη μετανάστευση από μόνη της δεν θα επιλύσει όλα τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή και ότι δημιουργεί επίσης τις 
δικές της προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 123
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν ως 
στόχο την προώθηση της επιτυχούς οικονομικής, κοινωνικής και νομικής 
ενσωμάτωσης των μεταναστών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των αντίστοιχων δικαιωμάτων και ευθυνών των μεταναστών και 
των κοινωνιών υποδοχής, και ότι οι μηχανισμοί αποδοχής για υπηκόους τρίτων 
χωρών πρέπει να χαίρουν αποτελεσματικής και διαφανούς διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία: Joel Hasse Ferreira

Τροπολογία 124
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν ως 
στόχο την προώθηση της επιτυχούς οικονομικής, κοινωνικής και νομικής 
ενσωμάτωσης των μεταναστών, ώστε να αμβλυνθούν οι δημογραφικές προκλήσεις, 
αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό από μόνο του δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή· αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισμού 
μεταξύ των πολιτικών μετανάστευσης και απασχόλησης και κοινωνικών 
υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην επίτευξη αποτελεσματικής συνεργασίας σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. pt
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Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 125
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι η μετανάστευση από μόνη της δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή. Επιπλέον θα πρέπει οι μεταναστευτικές 
πολιτικές να έχουν ως στόχο την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής 
και νομικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των απογόνων τους εάν τα εν λόγω 
άτομα πρόκειται να συμβάλουν αποτελεσματικά ώστε να αμβλυνθούν οι 
δημογραφικές προκλήσεις. Προϋποθέσεις της διαδικασίας ενσωμάτωσης είναι η ίση 
μεταχείριση μέσω της εξάλειψης όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των 
μεταναστών και των απογόνων τους, ιδίως των φυλετικών διακρίσεων, της 
πολιτικής συμμετοχής και της διάδρασης μεταξύ όλων των κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 126
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν ως 
στόχο την προώθηση της επιτυχούς οικονομικής, κοινωνικής και νομικής 
ενσωμάτωσης των μεταναστών, ώστε να αμβλυνθούν οι δημογραφικές προκλήσεις, 
ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό από 
μόνο του δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη δημογραφική 
αλλαγή,

Or. hu

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 127
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν ως 
στόχο την προώθηση της επιτυχούς οικονομικής και κοινωνικής (διαγραφή)
ενσωμάτωσης των μεταναστών, ώστε να αμβλυνθούν οι δημογραφικές προκλήσεις, 
αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό από μόνο του δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή,

Or. da
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 128
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. σημειώνει ότι η «πολλαπλή διάκριση» θίγει πολλούς εργαζόμενους· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 129
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. θεωρεί ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές οι οποίες ευνοούν τη διαρροή εγκεφάλων 
από τις φτωχότερες χώρες προκειμένου να παρέχουν «φτηνό εργατικό δυναμικό»
στην Ευρώπη δεν είναι αποδεκτή λύση, καθώς η μερική άμβλυνση της 
δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη θα αποσταθεροποιήσει τις προοπτικές 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις τρίτες χώρες και θα αυξήσει τον 
ανταγωνισμό των χαμηλών μισθών στην Ευρώπη· η μεταναστευτική πολιτική 
πρέπει να προσαρμόζεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων και να στοχεύει σε 
υψηλότερο βαθμό νομικής, κοινωνικής και κοινωνιακής ισότητας, τόσο για τους 
μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη όσο και για αυτούς που θα έρθουν 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 130
Παράγραφος 10 γ (νέα)

10γ. αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της μετανάστευσης είναι αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· θεωρεί ότι πρέπει να εστιαστούν μεγαλύτερες προσπάθειες στην εκπαίδευση 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ειδικά για μετανάστες και εθνοτικές κοινότητες·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 131
Παράγραφος 10 δ (νέα)

10δ. θεωρεί ότι η αναλογία των ατόμων εθνικών μειονοτήτων μεταξύ των ηλικιωμένων 
που χρήζουν μακροχρόνιας μέριμνας αυξάνεται σημαντικά σε ορισμένα κράτη 
μέλη, εγείροντας σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορετικές ανάγκες· συνιστά την 
απόδοση περισσότερης προσοχής σε αυτήν την πτυχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
σύγκριση των βελτίστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 132
Παράγραφος 10 ε (νέα)

10ε. σημειώνει ότι δεν έχει δοθεί έως τώρα αρκετή προσοχή στην ενσωμάτωση των 
μεταναστών, γεγονός το οποίο εκφράζεται, εν μέρει, από το χαμηλό επίπεδο 
εκπαιδευτικής επιτυχίας και τη συνέχιση της περιθωριοποίησης αυτών των νέων 
συμπολιτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να κλιμακώσουν τα μέτρα τους για 
την προώθηση της ενσωμάτωσης, ειδικά των μεταναστών που ζουν στην Ένωση 
επί αρκετό διάστημα·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 133
Παράγραφος 10 στ (νέα)

10στ. προσυπογράφει την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με οδηγία πλαίσιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ (2001/C 80/01)·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 134
Παράγραφος 10 ζ (νέα)

10ζ. υπογραμμίζει την αυξανόμενη τάση πρόσληψης μεταναστριών ως οικιακών 
βοηθών για την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων· σημειώνει ότι αυτή η ομάδα 
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ενδεχομένως υφίσταται εκμετάλλευση και καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 135
Παράγραφος 10 η (νέα)

10η. επισημαίνει ότι οι μετανάστες που πλησιάζουν τα τριάντα και τα σαράντα 
ενδέχεται να μην έχουν προνοήσει για σύνταξη· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναζητήσουν τη βέλτιστη πρακτική για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 
προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στα 
συνταξιοδοτικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 136
Παράγραφος 11

11. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η δημογραφική αλλαγή είναι το ίδιο σημαντική και 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις με 
τη γήρανση του πληθυσμού καθώς και φλέγον πρόβλημα ανεργίας των νέων· συνιστά 
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην ΕΕ να λάβουν υπόψη τους αυτόν τον 
παράγοντα κατά την κατάρτιση προγραμμάτων ενισχύσεων και συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 137
Παράγραφος 11

11. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα παραπάνω είναι το ίδιο σημαντικά και για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τη 
γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια και την άνιση κατανομή του εισοδήματος, 
καθώς και φλέγον πρόβλημα ανεργίας των νέων· συνιστά στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και στην ΕΕ να λάβουν υπόψη τους αυτόν τον παράγοντα κατά την 
κατάρτιση προγραμμάτων ενισχύσεων και συνεργασίας·

Or. el
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Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 138
Παράγραφος 11

11. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα παραπάνω είναι το ίδιο σημαντικά και για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τη 
γήρανση του πληθυσμού καθώς και φλέγον πρόβλημα ανεργίας των νέων· συνιστά 
στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην ΕΕ να λάβουν υπόψη τους αυτόν τον 
παράγοντα κατά την κατάρτιση προγραμμάτων ενισχύσεων και συνεργασίας· θεωρεί 
επιπροσθέτως ότι δεν πρέπει να εικάζεται ότι οι μετανάστες και οι απόγονοί τους 
θα προτιμήσουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους, ιδιαίτερα σε μεγάλη 
ηλικία, ή όπου οι απόγονοί τους ανατράφηκαν εντός της ΕΕ· προσθέτει ότι αν και η 
διαθεσιμότητα ποιοτικής παιδικής μέριμνας και φροντίδας των ηλικιωμένων είναι 
σημαντική σε όλες τις εθνοτικές ομάδες, ιδίως για όλες τις γυναίκες, έχει 
διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε εθνοτική ομάδα και πρέπει να δοθεί η δέουσα 
προσοχή σε αυτό το γεγονός κατά τον σχεδιασμό αυτών των υπηρεσιών· τονίζει ότι 
η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ίση μεταχείριση στην παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών είναι επίσης καίρια·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 139
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. επισημαίνει ότι αυτές οι πολιτικές οι οποίες δίνουν μεταναστατευτική 
προτεραιότητα στους εξειδικευμένους εργάτες προκειμένου να ενισχυθούν οι 
οικονομίες της ΕΕ δημιουργούν επίσης το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα 
εξασθένισης των οικονομιών των κρατών αυτών από τα οποία προέρχονται οι εν 
λόγω εξειδικευμένοι εργάτες: θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν τις 
ευθύνες τους σε σχέση με αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 140
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν περισσότερο στο μέλλον, σε 
συνδυασμό με την ανοικτή μέθοδο που σχετίζεται με την κοινωνική προστασία και 
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την κοινωνική ένταξη, θέματα ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, με ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση στην παιδική μέριμνα, 
την κατάσταση εισοδήματος των οικογενειών και τα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ 
των μητέρων·

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 141
Παράγραφος 11 γ (νέα)

11γ. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η έλλειψη υπηρεσιών γενικού συμφέροντος σε αγροτικές 
περιοχές δημιουργεί πνεύμα πρώιμης εξάρτησης από υγειονομικά συστήματα και 
συστήματα κοινωνικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 142
Παράγραφος 11 δ (νέα)

11δ. καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν την εστίαση στην εργασία κατά την 
αναδιαμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας τους και να εγγυηθούν 
ατομική πρόσβαση για όλους σε συστήματα προστασίας, διαφυλάσσοντας 
εντούτοις τη βασική αρχή της αλληλεγγύης·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 143
Παράγραφος 11 ε (νέα)

11ε. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση ανά δύο έτη σχετικά με τη δημογραφική 
αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
και να διεξάγει ετήσιο φόρουμ σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή με όλους τους 
μείζονες παράγοντες·

Or. de
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 144
Παράγραφος 11 στ (νέα)

11στ. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για τον 
σχεδιασμό της αυξημένης ζήτησης στέγασης για τους ηλικιωμένους·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 145
Παράγραφος 11 ζ (νέα)

11ζ. σημειώνει ότι οι υπηρεσίες μέριμνας πρέπει να διασφαλίζονται στα κράτη μέλη ως 
αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής, και ζητεί την ενίσχυση των ανταλλαγών 
βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα· ζητεί την προστασία των υπηρεσιών 
μέριμνας ως υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή 
να ενσωματώσει την εν λόγω προστασία στην Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 146
Παράγραφος 11 η (νέα)

11η. υπογραμμίζει τη σημασία ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας των υγειονομικών 
συστημάτων για τις αυξημένες απαιτήσεις που τίθενται σε αυτά από έναν 
γηράσκοντα πληθυσμό·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 147
Παράγραφος 11 θ (νέα)

11θ. υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την πρόωρη διακοπή της σχολικής 
φοίτησης και των προληπτικών μέτρων καθώς και της ανάγκης εξέτασης 
εναλλακτικών μέσων αξιολόγησης για πρόσβαση σε περαιτέρω κατάρτιση·
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Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 148
Παράγραφος 11 ι (νέα)

11ι. αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων στα κράτη 
μέλη, δεδομένου του υψηλού ποσοστού των νέων ανθρώπων που βρίσκονται στην 
εν λόγω κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 149
Παράγραφος 11 ια (νέα)

11ια. υπογραμμίζει τη σημασία παροχής πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων που απευθύνονται στη μεγαλύτερη γενιά σε αναγνώριση των 
ευκαιριών που δημιουργεί η «οικονομία των γηραιών»·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 150
Παράγραφος 11 ιβ (νέα)

11ιβ. δεδομένου ότι οι ΜΜΕ απασχολούν το 80% του εργατικού δυναμικού, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη βοήθεια σε αυτές προκειμένου να προσαρμοστούν σε νέα κατανομή 
μεταξύ των γενεών με λιγότερους νέους και περισσότερους ηλικιωμένους 
εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher και Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 151
Παράγραφος 12

12. συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην τυποποίηση των διαφορετικών 
υποθέσεων που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα κράτη μέλη κατά την παροχή 
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πληροφοριών στη EUROSTAT, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο έγκυρη σύγκριση και 
αντιγραφή των βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 152
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το 7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα σε θέματα δημογραφικών τάσεων, στήριξης της οικογένειας 
και ενίσχυσης της υγείας·

Or. el

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 153
Παράγραφος 12 β (νέα)

12β. καλεί την Επιτροπή να διεξάγει εις βάθος μελέτες, αναλύσεις και αξιολογήσεις από 
ομότιμους σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην 
κοινωνία και τους συναφείς τομείς πολιτικής ως τμήμα του μελλοντικού κοινοτικού 
προγράμματος PROGRESS·

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 154
Παράγραφος 12 γ (νέα)

12γ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συγκρίνει και να 
αντιπαραβάλλει τις επιδόσεις, τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές των 
κρατών μελών από την άποψη της αντιμετώπισης των διάφορων προκλήσεων της 
δημογραφικής αλλαγής, τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι επαρκή για 
αυτόν τον σκοπό και δεν απαιτούνται πρόσθετες δομές της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 155
Παράγραφος 13

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. it


