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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Ενίσχυση της κοινωνικής 
διάστασης της στρατηγικής της Λισσαβόνας: Εξορθολογισμός του ανοικτού 
συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας" (COM(2003)0261),

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού,

Or. de
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 
2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε μια συνολική στρατηγική με στόχο τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική 
συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη σε μια κοινωνία βασισμένη στην τεχνογνωσία και 
την καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε χρόνια αργότερα οι στόχοι της 
στρατηγικής απέχουν μακράν του να έχουν επιτευχθεί,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορεί να συντελέσει άμεσα και αποτελεσματικά στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης,

Or. el

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, 
ως βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσο για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, πράγμα που συνεπάγεται τροποποίηση των 
μακροιοκονομικών πολιτικών, κυρίως με την αντικατάσταση του Συφώνου 
Σταθερότητας από ένα πραγματικό Σύμφωνο Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προόδου,

Or. pt
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, 
ως βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσο για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, όπερ σημαίνει για την καταπολέμηση 
της κατασπατάλησης των ανθρώπινων πόρων και των σοβαρών συνεπειών των 
δημογραφικών αλλαγών,

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει ο εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας όχι 
απλώς να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά να γίνει επιμερισμός των 
κινδύνων που αδυνατούν να αναλάβουν τα άτομα από μόνα τους,

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας πρωτίστως 
σημαίνει όχι να γίνει αυτή λιγότερο δαπανηρή, αλλά να γίνει επιμερισμός των 
κινδύνων που αδυνατούν να αναλάβουν τα άτομα από μόνα τους και να υποστηριχθεί 
η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση ώστε να καταστούν αειφόρες,

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας πρωτίστως 
σημαίνει όχι να γίνει αυτή λιγότερο δαπανηρή, αλλά να γίνει επιμερισμός των 
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κινδύνων που αδυνατούν να αναλάβουν τα άτομα από μόνα τους, με την εξασφάλιση 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας και οικουμενικής κοινωνικής πολιτικής,

Or. pt

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Eα. επιβεβαιώνοντας, κατά συνέπεια, ότι η κοινωνική προστασία, με βάση την 
οικουμενικότητα, την ισότητα, την αλληλεγγύη, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, 

Or. fr

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την προαναφερθείσα κοινή έκθεση, που καλύπτει τόσο την κοινωνική 
προστασία όσο και την κοινωνική ενσωμάτωση για πρώτη φορά στο επίπεδο της ΕΕ 
των 25, και που εξετάζει την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη
των στόχων που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας· 
σημειώνει ότι η έκθεση στοχεύει στη διατύπωση ρηξικέλευθων προτάσεων όσον 
αφορά την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (διαγραφή) καθώς και να 
βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας τους με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της βιωσιμότητάς τους 
στο μέλλον·

Or. cs

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την προαναφερθείσα κοινή έκθεση, που καλύπτει τόσο την κοινωνική 
προστασία όσο και την κοινωνική ενσωμάτωση για πρώτη φορά στο επίπεδο της ΕΕ 
των 25, και που εξετάζει την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας· 
σημειώνει ότι η έκθεση στοχεύει στη διατύπωση ρηξικέλευθων προτάσεων όσον 
αφορά την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξάλειψη της 
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φτώχειας μέχρι το 2010, καθώς και να βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να 
μεταρρυθμίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους με στόχο τη διασφάλιση 
υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, καθώς και της επάρκειας και της βιωσιμότητάς 
τους στο μέλλον·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2

2. σημειώνει ότι η κοινή έκθεση αναφέρει πως η καταπολέμηση της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της στήριξης των εισοδημάτων των εργαζομένων 
παραμένει μείζων πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία, με βάση το εισόδημα, που αφορούν τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίαν 
σημαντικά, με περισσότερα από 68 εκατομμύρια άτομα, ήτοι ποσοστό15% του 
πληθυσμού της ΕΕ, να απειλούνται από τη φτώχεια το 2002·

Or. el

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. σημειώνει ότι, παρά τις σημαντικές διαρθρωτικές βελτιώσεις στις αγορές εργασίας της 
ΕΕ την τελευταία δεκαετία, τα επίπεδα απασχόλησης και συμμετοχής στην ΕΕ 
παραμένουν ανεπαρκή και ότι η ανεργία παραμένει υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ιδίως όσον αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι νέοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζόμενοι, οι γυναίκες και τα μειονεκτούντα άτομα· σημειώνει επίσης τη σημασία 
της τοπικής ή περιφερειακής διάστασης σε σχέση με τον αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν είναι η μεγαλύτερη εργασιακή ευελιξία 
που επιλύει τα προβλήματα ανεργίας και δημιουργεί την απαιτούμενη απασχόληση 
με δικαιώματα· 

Or. pt
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Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. σημειώνει ότι, παρά τις σημαντικές διαρθρωτικές βελτιώσεις στις αγορές εργασίας της 
ΕΕ την τελευταία δεκαετία, τα επίπεδα απασχόλησης και συμμετοχής στην ΕΕ 
παραμένουν ανεπαρκή και ότι η ανεργία παραμένει υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ιδίως όσον αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι νέοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζόμενοι, οι γυναίκες και τα μειονεκτούντα άτομα· σημειώνει επίσης τη σημασία 
της τοπικής ή περιφερειακής διάστασης σε σχέση με τον αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας, ο οποίος, πέραν της εθνικής διάστασης, έχει επιπλέον τοπική και 
περιφερειακή διάσταση· 

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόσφατη οικονομική επιβράδυνση, με τη 
συνεχή επιδείνωση των εισοδηματικών απολαβών των εργαζόμενων, με την άνοδο 
της ανεργίας και τις λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης απειλεί με φτώχεια και 
αποκλεισμό περισσότερα άτομα, και επιδεινώνει τη θέση εκείνων που ήδη πλήττονται· 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη μέλη, που πλήττονται από μακροχρόνια 
ανεργία ή πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας·

Or. el

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. εφιστά την προσοχή στην κατάσταση των συνταξιούχων το ποσό σύνταξης των 
οποίων βρίσκεται σαφώς κάτω από το όριο της φτώχειας· 

Or. fr
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Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. εκφράζει το φόβο ότι οι μεταρρυθμίσεις των συντάξεων που έχουν δρομολογηθεί σε
διάφορα κράτη μέλη αυξάνουν τον αριθμό των φτωχών συνταξιούχων και ζητεί
από την επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μελέτες αξιολόγηση του
προβλέψιμου αντίκτυπου των μεταρρυθμίσεων αυτών στην αύξηση της φτώχειας
και της αβεβαιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4 γ (νέα)

4γ. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην κατάσταση των γυναικών συζύγων
βιοτεχνών, γεωργών, εμπόρων, αυτόνομων εργαζομένων, οι οποίες, μετά από μια
ζωή μόχθου χωρίς καθεστώς εργαζομένης, δεν διαθέτουν ένα αξιοπρεπές
εισόδημα στη δύση της ζωής τους· 

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

5. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι προσπάθειες κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ατόμων που κατεξοχήν κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον 
αποκλεισμό, όπως οι περιστασιακά απασχολούμενοι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες (συνήθως γυναίκες), τα πιο ηλικιωμένα άτομα που ζουν 
μόνα τους, οι γυναίκες, οι οικογένειες με αρκετά εξαρτώμενα μέλη, τα μειονεκτούντα 
παιδιά, καθώς και οι εθνικές μειονότητες, οι ασθενείς ή τα άτομα με αναπηρίες, οι 
άστεγοι, τα θύματα παράνομης διακίνησης και τα θύματα της εξάρτησης από τα 
ναρκωτικά και το αλκοόλ·

Or. el
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

5. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι προσπάθειες κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η 
κατάσταση των ατόμων που κατεξοχήν κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον 
αποκλεισμό, όπως οι άνεργοι, οι μονογενεϊκές οικογένειες (συνήθως γυναίκες), τα πιο 
ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα τους, οι γυναίκες, οι οικογένειες με αρκετά 
εξαρτώμενα μέλη, τα μειονεκτούντα παιδιά, οι νέοι αγρότες που εξασφαλίζουν τα 
προς το ζην από τις δικές τους καλλιέργειες, καθώς και οι εθνικές μειονότητες και οι 
Ρομά, οι ασθενείς ή τα άτομα με αναπηρίες, οι άστεγοι, τα θύματα παράνομης 
διακίνησης και τα θύματα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
τα μειονεκτούντα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των εθνικών 
μειονοτήτων και των μεταναστών, των ανειδίκευτων εργαζόμενων, όσον αφορά την 
πρόσβαση ή την παραμονή στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων, προκειμένου να προληφθεί και να 
καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθώς και να αυξήσουν τη συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού, να υιοθετήσουν μια δικαιότερη εισοδηματική πολιτική με 
έμφαση στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά και να διασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· επισημαίνει, εν προκειμένω, 
την αναγκαιότητα εξέτασης και επαναπροσδιορισμού των δημόσιων δαπανών με 
έμφαση στη στήριξη των προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού·

Or. el

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
τα μειονεκτούντα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των εθνικών 
μειονοτήτων και των μεταναστών, όσον αφορά την πρόσβαση ή την παραμονή στην 
αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ένταξη των μειονεκτούντων 
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ατόμων, προκειμένου να προληφθεί και να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
καθώς και να τονώσουν την κατάρτιση και να υποστηρίξουν τη δημιουργία 
απασχόλησης και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας· επισημαίνει, εν προκειμένω, την αναγκαιότητα βελτίωσης των 
συγκρίσιμων στοιχείων·

Or. es

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
και η βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναμικού ανεξαρτήτως ηλικίας,
είναι καίρια μέσα για την αύξηση της απασχόλησης· η αντιμετώπιση αυτών των 
ανισοτήτων (διαγραφή) έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας για την απασχόληση, την ποιότητα στην εργασία και την κοινωνική 
ενσωμάτωση·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
και η βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου, από πλευράς προσόντων, 
ανά φύλο και σε όλες τις ηλικίες είναι καίρια μέσα για την καταπολέμηση της 
ανεργίας ή για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων· η αντιμετώπιση 
αυτών των ανισοτήτων θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας για την απασχόληση, την ποιότητα στην εργασία και την κοινωνική 
ενσωμάτωση·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7

7. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 27
Παράγραφος 7

7. υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
και η βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου, από πλευράς προσόντων, 
σε όλες τις ηλικίες και για όλες τις εθνοτικές και εθνικές μειονότητες, είναι καίρια 
μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας ή για την αύξηση της απασχολησιμότητας 
των ανέργων· η αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων θα έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την απασχόληση, την ποιότητα στην 
εργασία και την κοινωνική ενσωμάτωση·

Or. cs

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 28
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. τονίζει σχετικά ότι, στην περίπτωση της μειονότητας των Ρομ, καλό θα είναι να 
δοθεί κάθε είδους κίνητρο στα μέλη της ώστε να ενδιαφέρονται για την περαιτέρω 
εκπαίδευση των παιδιών τους, την ανάπτυξη των προτερημάτων και των 
δεξιοτήτων τους και την παρουσίαση των προτερημάτων και των δεξιοτήτων 
αυτών στο ευρύτερο κοινό· εκτιμά ότι παραδείγματα επιτυχημένων Ρομ 
καταδεικνύουν ότι το ανήκει κανείς σε ιδιαίτερη εθνοτική ομάδα δεν συνιστά 
μειονέκτημα σε μια δημοκρατική κοινωνία·

Or. cs

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 29
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών με στόχο 
την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του επιπέδου 
εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, την 
ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μειονεκτούντων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ειδικευμένων και πιο ηλικιωμένων 
εργαζομένων, και να προετοιμάσουν το έδαφος για καθολική πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι στρατηγικές πρέπει να εμπλέκουν όλους τους 
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ενδιαφερόμενους παράγοντες, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και 
της κοινωνίας των πολιτών και των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 30
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές με στόχο την 
αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του επιπέδου 
εκπαίδευσης, ιδίως σε γλώσσες και νέες τεχνολογίες, τη διευκόλυνση της μετάβασης 
από το σχολείο στην εργασία, την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ειδικευμένων και πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, και να προετοιμάσουν το έδαφος για 
καθολική πρόσβαση στη διά βίου μάθηση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι στρατηγικές 
πρέπει να εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, περιλαμβανομένων 
των κοινωνικών εταίρων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών και των παρόχων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 31
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές με στόχο την 
αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του επιπέδου 
εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, την 
ενσωμάτωση των μειονεκτούντων ατόμων στα επίσημα συστήματα πρόνοιας, την 
ενίσχυση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (διαγραφή), 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ειδικευμένων και πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, 
και να προετοιμάσουν το έδαφος για καθολική πρόσβαση στη διά βίου μάθηση·
υπογραμμίζει ότι αυτές οι στρατηγικές πρέπει να εμπλέκουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, αλλά 
και της κοινωνίας των πολιτών και των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών·

Or. el
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 32
Παράγραφος 8

8. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές με στόχο την 
αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του επιπέδου 
εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, την 
ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μειονεκτούντων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ειδικευμένων και πιο ηλικιωμένων 
εργαζομένων, και να προετοιμάσουν το έδαφος για καθολική πρόσβαση στη διά βίου 
μάθηση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι στρατηγικές πρέπει να εμπλέκουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και 
της κοινωνίας των πολιτών και των παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπου το 
κράτος καλείται να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην εξασφάλιση ενός δημόσιου 
σχολείου ποιότητας· 

Or. pt

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 33
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. εκτιμά, ως προς το θέμα αυτό, ότι, δεδομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχει 
ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους εργοδότες, είναι αυτονόητο ότι οι 
εργοδότες θα πρέπει να έχουν πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της διά βίου 
μάθησης· 

Or. cs

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 34
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ούτε το ικανοποιητικό επίπεδο 
εκπαίδευσης ούτε οι επανειλημμένες επιμορφώσεις εξασφαλίζουν απασχόληση· 
τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη ευρύτερης προσφυγής στη μη κερδοσκοπική 
δημόσια υπηρεσία·

Or. cs
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 35
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει το παράδοξο γεγονός ότι σε δεκατέσσερα από τα δεκαεπτά κράτη μέλη
αυξήθηκε η παιδική φτώχεια τη δεκαετία του ΄90, τη στιγμή κατά την οποία 
αυξήθηκε ο παραγόμενος πλούτος· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σταθερή 
παιδική φτώχεια αφορά κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες με 
τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, μετανάστες και άτομα από τις εθνικές 
μειονότητες, άνεργους ή υποαπασχολούμενους γονείς· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
δοθεί κατά προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη 
και την εξάλειψη της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά, και ότι αυτό πρέπει 
να εκφραστεί μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι δείκτες 
πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα τα παιδιά·

Or. el

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 36
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι σε δεκατέσσερα από τα δεκαεπτά κράτη μέλη αυξήθηκε η παιδική 
φτώχεια τη δεκαετία του ΄90· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σταθερή παιδική 
φτώχεια αφορά κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες με τρία ή 
περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, μετανάστες και άτομα από τις εθνικές μειονότητες, 
άνεργους ή υποαπασχολούμενους γονείς· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί κατά 
προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη και την 
εξάλειψη της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά, και ότι αυτό πρέπει να 
εκφραστεί μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι δε ίκτες 
πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα τα παιδιά, μολονότι είναι γνωστό ότι δεν είναι 
δυνατή η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας χωρίς καταπολέμηση της 
φτώχειας των οικογενειών και χωρίς εξασφάλιση της πρόσβασης όλων σε δημόσιες 
υπηρεσίες ποιότητας·

Or. pt

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 37
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι σε δεκατέσσερα από τα δεκαεπτά κράτη μέλη αυξήθηκε η παιδική 
φτώχεια τη δεκαετία του ΄90· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σταθερή παιδική 
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φτώχεια αφορά κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες με τρία ή 
περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, μετανάστες και άτομα από τις εθνικές μειονότητες, 
άνεργους ή υποαπασχολούμενους γονείς· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί κατά 
προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη και την 
εξάλειψη της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά, και ότι αυτό πρέπει να 
εκφραστεί μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων (όπως η αυξημένη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων, και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)· 
υπογραμμίζει ότι οι δείκτες πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 38
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι σε δεκατέσσερα από τα δεκαεπτά κράτη μέλη αυξήθηκε η παιδική 
φτώχεια τη δεκαετία του ΄90· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σταθερή παιδική 
φτώχεια αφορά κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες με τρία ή 
περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, μετανάστες και άτομα από τις εθνικές μειονότητες, 
άνεργους ή υποαπασχολούμενους γονείς· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί κατά 
προτεραιότητα προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη και την 
εξάλειψη της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά, και ότι αυτό πρέπει να 
εκφραστεί μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι δείκτες 
πρέπει να καθορίζονται με γνώμονα τα παιδιά και τα άτομα που ζουν μόνα·

Or. it

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 39
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες επιμέλειας και μέριμνας για τα παιδιά αποτελούν
σημαντική προϋπόθεση για την πρόληψη και μείωση της παιδικής φτώχειας  και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι διευκολύνουν την εναρμόνιση του 
επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου· υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση·

Or. es
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 40
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι ένα συνολικό δημόσιο σύστημα μέριμνας για τα παιδιά αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για την πρόληψη και μείωση της παιδικής φτώχειας, 
(διαγραφή) του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, δεδομένου ότι 
διευκολύνει την εναρμόνιση του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου·
υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης εύκολης και ισότιμης πρόσβασης όλων των 
παιδιών στην εκπαίδευση·

Or. el

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 41
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι ένα συνολικό δημόσιο σύστημα μέριμνας για τα παιδιά αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για την πρόληψη και μείωση της παιδικής φτώχειας  και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι διευκολύνει την εναρμόνιση του 
επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου· υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση· αναγνωρίζει το ζωτικό 
ρόλο των ιδιωτικών φορέων στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 42
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες της προς την κατεύθυνση ενός 
"συμφώνου για το παιδί", με προοπτική να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στην 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο της εσωτερικής και 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. el
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 43
Παράγραφος 12

12. εφιστά την προσοχή στις ανάγκες των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον 
αφορά την οικονομική και κοινωνική ένταξη και δεδομένου ότι απειλούνται 
περισσότερο από τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα η ανεργία των νέων, ως 
αυτοτελής προτεραιότητα, μέσω συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής και κατάρτισης, 
περιλαμβανομένης της ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και της ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 44
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης των γεωγραφικά απομακρυσμένων αστικών, νησιωτικών και αγροτικών 
περιοχών, ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα αποκλεισμού και φτώχειας και 
να μην μεταδίδονται από γενιά σε γενιά·

Or. el

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 45
Παράγραφος 13

13. τονίζει με έμφαση την ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην 
απασχόληση μέσω της εξάλειψης των προσκομμάτων που εμποδίζουν τις γυναίκες να 
εισέλθουν σε αυτήν, και ιδίως διασφαλίζοντας την απασχόληση με δικαιώματα, την 
ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη και στους μισθούς·

Or. pt
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 46
Παράγραφος 13

13. τονίζει με έμφαση την ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην 
απασχόληση μέσω της εξάλειψης των προσκομμάτων που εμποδίζουν τις γυναίκες να 
εισέλθουν σε αυτήν, την εξάλειψη παραδοσιακών στερεοτύπων ως προς την 
κατανομή των οικογενειακών και οικιακών υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, και ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης των πιο ηλικιωμένων γυναικών να 
παραμένουν για περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 47
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. τονίζει την ανάγκη να διαθέτουν οι γυναίκες που εργάζονται στο πλευρό του 
συζύγου τους ένα καθεστώς που θα τους εξασφαλίζει αμοιβή, κοινωνική προστασία 
και δικαίωμα στη σύνταξη· 

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 48
Παράγραφος 14

14. καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι ανισότητες των φύλων στην 
απασχόληση, η ανεργία και η άτυπη απασχόληση, η δυσμενής διακριτική μεταχείριση 
λόγω φύλου σε κλάδους και επαγγέλματα, η ανισότητα ως προς τους μισθούς και τα 
εργασιακά καθεστώτα των φύλων, και η συμμετοχή των γυναικών σε υπεύθυνες 
θέσεις για τη λήψη αποφάσεων· κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα προωθήσουν 
την εναρμόνιση του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου, και την πρόσβαση 
σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά και τα λοιπά εξαρτημένα 
άτομα· είναι σημαντικό επίσης να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων σε όλες τις 
πολιτικές και τα προγράμματα·

Or. fr



PE 367.634v01-00 18/33 AM\593550EL.doc

EL

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 49
Παράγραφος 14

14. καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι ανισότητες των φύλων στην 
απασχόληση, η ανεργία και η άτυπη απασχόληση, η δυσμενής διακριτική μεταχείριση 
λόγω φύλου σε κλάδους και επαγγέλματα, η μισθολογική ανισότητα των φύλων, και η 
περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις για τη λήψη αποφάσεων· 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα διευυκολύνουν τις προσωπικές επιλογές ως 
προς την εναρμόνιση του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου, και την 
πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά και τα λοιπά 
εξαρτημένα άτομα· είναι σημαντικό επίσης να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων σε 
όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 50
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. ζητεί εξάλλου από τα κράτη μέλη να πάρουν μέτρα ώστε οι διακοπές της 
επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω μητρότητας και γονικής άδειας να πάψουν 
να υπολογίζονται αρνητικά στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών·
αναθέτει στα κράτη μέλη να μελετήσουν το θέμα των κατ' αποκοπή 
πριμοδοτήσεων των συντάξεων ανάλογα με τον αριθμό των ανατρεφόμενων 
τέκνων· 

Or. fr

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 51
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη, όσον αφορά την καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών 
αποκλεισμού που πλήττουν τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες, να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μέτρα, περιλαμβανομένων των μέτρων μεγαλύτερης 
ευαισθητοποίησης, με στόχο την ένταξη αυτών των ομάδων στόχων στην επίσημη 
αγορά εργασίας· ζητεί να παράσχουν βοήθεια, ιδίως στις ΜΜΕ, όσον αφορά τις 
πρακτικές πρόσληψης, να επιβάλουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και να διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη μέσω ειδικών διατάξεων, 
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που αφορούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 
και στέγασης, ως προϋπόθεση της κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 52
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη, όσον αφορά την καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών 
αποκλεισμού που πλήττουν τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες, να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μέτρα, περιλαμβανομένων των μέτρων μεγαλύτερης 
ευαισθητοποίησης, με στόχο την ένταξη αυτών των ομάδων στόχων στην επίσημη 
αγορά εργασίας, να επιβάλουν τη νομοθεσία κατά εκείνων που επιδίδονται σε 
εμπόριο ανθρώπων και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και να διευκολύνουν 
την κοινωνική τους ένταξη μέσω ειδικών διατάξεων, που αφορούν ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στέγασης, ως 
προϋπόθεση της κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. es

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 53
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη, όσον αφορά την καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών 
αποκλεισμού που πλήττουν τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες, να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μέτρα, περιλαμβανομένων των μέτρων μεγαλύτερης 
ευαισθητοποίησης, με στόχο την ένταξη αυτών των ομάδων στόχων στην επίσημη 
αγορά εργασίας, να επιβάλουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και να διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη μέσω ειδικών διατάξεων και 
σύνθετων προγραμμάτων, που αφορούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, και 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στέγασης, ως προϋπόθεση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 54
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. τονίζει, ως προς το θέμα αυτό, ότι η κοινωνική ένταξη πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης πολιτιστική ένταξη, με παράλληλο σεβασμό της ταυτότητας της εθνοτικής  
ομάδας ή της εν λόγω εθνικής ταυτότητας· έχοντας κατά νου το σκοπό αυτό, 
θεωρεί επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει η οδηγία 
"Τηλεόραση χωρίς σύνορα"· 

Or. cs

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 55
Παράγραφος 16

16. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη δημιουργία 
προσήκοντος νομικού πλαισίου με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος 
ατόμων με αναπηρίες το οποίο θα προάγει τις ίσες ευκαιρίες και την πλήρη 
εργασιακή, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή τους·

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 56
Παράγραφος 16

16. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη δημιουργία 
προσήκοντος νομικού πλαισίου με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος 
ατόμων με αναπηρίες, και συγκεκριμένα πρόταση οδηγίας με βάση το άρθρο 13 της 
Συνθήκης ΕΕ σχετικά με τους τομείς που δεν καλύπτονται προς το παρόν·

Or. pt

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 57
Παράγραφος 16

16. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη δημιουργία 
προσήκοντος νομικού πλαισίου με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος 
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ατόμων με αναπηρίες, περιλαμβανομένης πρότασης για ειδική οδηγία σχετικά με τις 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 58
Παράγραφος 17

17. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στέγασης, ιδίως δε πρόσβασης,
των μειονεκτούντων ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια, όπως είναι τα 
μειονεκτούντα άτομα και οι πιο ηλικιωμένοι, που δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους άστεγους, ιδίως μέσω 
της παροχής περίθαλψης, παρέχοντάς τους βασικές δεξιότητες, και προωθώντας την 
κοινωνική τους ένταξη·

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 59
Παράγραφος 17

17. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στέγασης των ευάλωτων ομάδων 
που πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια, όπως είναι τα μειονεκτούντα άτομα και οι 
πιο ηλικιωμένοι, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στους άστεγους, ιδίως μέσω της παροχής περίθαλψης, παρέχοντάς τους 
βασικές δεξιότητες, και προωθώντας την κοινωνική τους ένταξη, πράγμα που απαιτεί 
δημόσιες πολιτικές, κυρίως στους τομείς στέγασης, υγείας και εκπαίδευσης ώστε 
να εξασφαλίζεται η πρόσβάση τους· 

Or. pt

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 60
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. εκτιμά επιπλέον ότι η διδασκαλία αυτή των βασικών δεξιοτήτων, που πρέπει να μη 
στοχεύει μόνο στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τις οποίες χρειάζονται οι
άνθρωποι για να φροντίσουν τον εαυτό τους, αλλά η οποία θα πρέπει επίσης να 
εμφυσά αλληλεγγύη προς τους λιγότερο ικανούς, θα πρέπει να αφορά διαρκώς το 
σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ξεκινώντας από τη στοιχειώδη εκπαίδευση·
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Or. cs

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 61
Παράγραφος 18

18. υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να οργανώσει ένα Ευρωπαϊκό Έτος 
για τις Ίσες Ευκαιρίες το 2007· θεωρεί πως αυτό θα συμβάλει στην επισήμανση της 
αναγκαιότητας του θέματος, στην εκτίμηση της προόδου που σημειώνεται σε 
ολόκληρη την ΕΕ και στην παροχή ενός πλαισίου για λήψη περαιτέρω μέτρων 
πολιτικής και πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των 
διακρίσεων, με την αντιμετώπιση της άμεσης και έμμεσης δυσμενούς διακριτικής 
μεταχείρισης, περιλαμβανομένης της ισότητας γυναικών και ανδρών σε όλους τους 
τομείς·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 62
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. εκφράζει την κανοποίησή του για την αναγνώριση του γεγονότος ότι τα κοινωνικά 
ενδεέτερα άτομα αντιμετωπίζουν τις χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες και ότι 
στο θέμα αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 63
Παράγραφος 20

20. επαναβεβαιώνει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής εναρμονισμένων στοιχείων και 
ανάπτυξης κοινών δεικτών που θα συνεκτιμούν τις διαφορές ηλικίας και φύλου: οι 
δείκτες αυτού του είδους διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. it
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 64
Παράγραφος 20

20. επαναβεβαιώνει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής εναρμονισμένων στοιχείων και 
ανάπτυξης κοινών δεικτών, που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση των πολιτικών σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, περιλαμβανομένης της διαφοροποίησής τους ανά φύλο·

Or. pt

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 65
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή στο έργο 
της καταπολέμησης της φτώχειας μέσω της διοργάνωσης Ευρωπαϊκού Έτους 
Καταπολέμησης του Αποκλεισμού και της Φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 66
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. τονίζει ότι η κοινωνική ένταξη επιτάσσει τροποποίηση των μακροοικονομικπων 
πολιτικών, ιδίως δε αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας από ένα 
πραγματικό Σύμφωνο Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προόδου και της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας από μια πραγματική στρατηγική οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο οδηγίας για τη δημιουργία 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 67
Παράγραφος 23

23. θεωρεί ότι η ταχεία αλλαγή που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και η ευρεία χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποτελεί μια πρόκληση για την ΕΕ η 
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οποία ωστόσο τείνει να αναιρεθεί υπό την πίεση και τις απαιτήσεις που ασκούν οι 
αγορές. Είναι ακριβώς ο εντεινόμενος ανταγωνισμός των αγορών που μας καθιστά 
πιο ευάλωτους σε κοινωνικούς κινδύνους και δημιουργεί την ανάγκη για τη λήψη 
αποτελεσματικότερων μέτρων κοινωνικής προστασίας, με στόχο τη διασφάλιση του 
δικαιώματος όλων στην οινωνική προστασία·

Or. el

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 68
Παράγραφος 23 α (νέα)

23α. επισημαίνει ότι τα συστήματα κοινωβνικής ασφάλισης και κοινωνικών παροχών 
συχνά καθυστερούν να ανταποκριθούν σε πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης και 
αυταπασχόλησης και αδυνατούν να παράσχουν την κατάλληλη στήριξη και ότι 
αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τα άτομα που πιάνουν δουλειά· εκτιμά, ως 
εκ τούτου, ότι το στοιχείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 69
Παράγραφος 25

25. επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής συνολικών ηλικιακών στρατηγικών, καθώς και υποστήριξης της 
δημιουργίας περισσότερων θέσεων απασχόλησης ποιότητας και με δικαιώματα, 
ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες·

Or. pt

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 70
Παράγραφος 25

25. επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής συνολικών ηλικιακών στρατηγικών με στόχο την παροχή δυνατότητας 
στους εργαζομένους να παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα ενεργοί, και την 
ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσλαμβάνουν και να διατηρούν στις θέσεις τους 
πιο ηλικιωμένους εργαζομένους·
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Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 71
Παράγραφος 25 α (νέα)

25α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο τη δημιουργία του 
κατάλληλου νομικού πλαισίου για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των ατόμων 
λόγω ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 72
Παράγραφος 26

26. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενδέχεται να έχει να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ένταξη και επανένταξη των πιο ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 73
Παράγραφος 26

26. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δύναται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ένταξη και επανένταξη των πιο ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας και, γενικότερα, στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων και/ή 
κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων·

Or. en
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 74
Παράγραφος 26

26. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δύναται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ένταξη και επανένταξη των πιο ηλικιωμένων 
εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 75
Παράγραφος 26

26. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δύναται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ένταξη και επανένταξη των πιο ηλικιωμένων 
στην αγορά εργασίας σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 76
Παράγραφος 27

27. θεωρεί ότι, προκειμένου να καταστούν βιώσιμα από οικονομική άποψη τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, απαιτείται οικονομική μεγέθυνση και επαρκής 
παραγωγικότητα, καθώς και υψηλά επίπεδα κατάλληλα αμειβόμενης απασχόλησης 
και ενεργός προώθηση της διά βίου μάθησης, της ποιότητας της εργασίας και του 
ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 77
Παράγραφος 28

28. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση, οι μεταρρυθμίσεις των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει 
να αποφύγουν την αύξηση του συνολικού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι 
εργαζόμενοι, αλλά και να επιτύχουν την ενδεδειγμένη ισορροπία ανάμεσα στους 
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φόρους που επιβάλλονται στους εργαζομένους και στους φόρους σε άλλες πηγές, 
ιδίως στον οικονομικό τομέα·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 78
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. αναμένει από την Επιτροπή έγγραφο για το κατώτατο εισόδημα ως δυνάμει 
χρήσιμη συμβολή στη συζήτηση σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την 
κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 79
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. εκτιμά ως προς το θέμα αυτό ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία 
περιφερειακής ανάπτυξης έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην 
οργάνωση της ίσης πρόσβασης στην περίθαλψη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την υποστήριξη των μειονεκτικών περιφερειών στον τομέα του 
υγεινομικού εξοπλισμού·

Or. fr

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 80
Παράγραφος 29 α (νέα)

29α. τονίζει, ως προς το θέμα αυτό τους κινδύνους που θέτει η ιδιωτικοποίηση
δημόσιων υπηρεσιών, που τις καθιστά ακριβότερες και, κατά συνέπεια, 
δυσχερέστερες στην πρόσβαση για τα κοινωνικά ευάλωτα άτομα·

Or. cs
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 81
Παράγραφος 30

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της υγείας και της 
μακροχρόνιας περίθαλψης· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στους τρεις 
θεμελιώδεις στόχους: οικουμενική πρόσβαση, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή 
περιουσίας, υψηλό επίπεδο ποιότητας και οικονομική αειφορία· 

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 82
Παράγραφος 30

30. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εκκινήσει μια διαδικασία ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού από το 2006 στους τομείς της υγείας και της μακροχρόνιας περίθαλψης, 
στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· τονίζει ότι 
η ιατρική περίθαλψη είναι και πρέπει να παραμείνει τομέας αρμοδιότητας των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 83
Παράγραφος 31

31. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που απαιτούν 
μακροχρόνια ή δαπανηρή περίθαλψη, καθώς και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη· επισημαίνει ότι τα συστήματα υγείας, για να 
προάγουν και να προστατεύουν την υγεία, πρέπει να βασίζονται, πέραν της αρχής της 
ασφάλισης, και στην αλληλεγγύη·

Or. es
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 84
Παράγραφος 31

31. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που απαιτούν 
μακροχρόνια ή δαπανηρή περίθαλψη, καθώς και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες πρόσβασης στην περίθαλψη· επισημαίνει ότι τα συστήματα υγείας πρέπει 
να είναι δημόσια και να βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης·

Or. pt

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 85
Παράγραφος 31 α (νέα)

31α. υποστηρίζει, επιπλέον, τη δημιουργία των κοινωνικών υπηρεσιών που απαιτούνται
για τη φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων, π.χ. αυτών που αδυνατούν από μόνα
τους να εκτελέσουν βασικές καθημερινές δραστηριότητες· 

Or. es

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 86
Παράγραφος 32

32. σημειώνει ότι, παρόλο που τα συνταξιοδοτικά συστήματα που βασίζονται στην 
αλληλεγγύη πρέπει να παραμείνουν τμήμα του εισοδήματος των συνταξιούχων,
(διαγραφή) η παροχή μέσω χρηματοδοτούμενων συστημάτων πρέπει να 
διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο για την κατοχύρωση (διαγραφή)
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 87
Παράγραφος 32

32. σημειώνει ότι, παρόλο που τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να 
παραμείνουν η κύρια πηγή του εισοδήματος των συνταξιούχων, η ιδιωτική παροχή 
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μέσω επαγγελματιών ή προσωπικών συστημάτων κάλυψης μπορεί να διαδραματίσει 
συμπληρωματικό ρόλο για την κατοχύρωση πρόσθετων συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων·

Or. cs

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 88
Παράγραφος 34 α (νέα)

34α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς το συμφέρον της ευθυγράμμισης και της 
απλούστευσης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, να εγκρίνει, στο εαρινό 
συμβούλιο κορυφής του 2006, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας και της ένταξης και να συμφωνήσει σε ένα ενιαίο κατάλογο 
κοινών στόχων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, των συντάξεων, της υγείας και 
της μακροχρόνιας περίθαλψης·

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 89
Παράγραφος 34 β (νέα)

34β. θεωρεί τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου και την ευθυγράμμιση του 
συντονισμού στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της ένταξης ευκαιρία, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας, για την τόνωση της κοινωνικής 
διάστασης της κοινωνικής προστασίας ως διάστασης με δική της ανεξάρτητη 
κοινωνικοοικονομική σημασία σε αντιδιαστολή με το συντονισμό της κοινωνικής 
πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση· 

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 90
Παράγραφος 34 γ (νέα)

34γ. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού στην κοινωνία προστασία και την ένταξη, να δώσουν μεγαλύτερη 
προσοχή μελλοντικά σε θέματα συνδυασμού της εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής, με ιδιάιτερη έμφαση στην πρόσβαση στη φύλαξη των παιδιών, την 
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εισοδηματική κατάσταση των οικογενειών και το ποσοστό απασχόλησης των 
μητέρων· 

Or. de

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 91
Παράγραφος 35

35. καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν στον βέλτιστο βαθμό των δυνατοτήτων που 
παρέχει η διαδικασία της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, ως μέσο χάραξης πολιτικής 
στους τομείς της απασχόλησης της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, των συντάξεων και της υγείας· εκτιμά ότι απαιτείται η ενεργός 
συμμετοχή του ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων·

Or. en

Τροπολογία: Siiri Oviir

Τροπολογία 92
Παράγραφος 35 α (νέα)

35α. καλεί τα κράτη μέλη - και ιδιαίτερα τα νέα - να αναθεωρήσουν τα συνταξιοδοτικά 
τους συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό χαμηλότερο προσδόκιμο 
επιβίωσης των ανδρών και τις μείζονες διαφορές ως προς τις αποδοχές ανδρών και 
γυναικών που ανακλώνται στο ποσό των συντάξεων των χήρων συνταξιούχων, 
σπρώχνοντάς τους συχνά κάτω από το όριο της φτώχειας· 

Or. et

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 93
Παράγραφος 36

36. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η διατήρηση των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης είναι στενά συνδεδεμένη με τους στόχους της Λισαβόνας και μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης, την 
τόνωση της αλληλεγγύης  και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης· 

Or. de
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 94
Παράγραφος 36

36. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 95
Παράγραφος 36 α (νέα)

36α. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο ρόλος του στην εφαρμογή της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού - υπό την ιδιότητά του ως οργάνου άμεσης εκπροσώπησης 
των πολιτών της Ευρώπης - πρέπει να διευκρινιστεί και να βελτιωθεί προκειμένου 
να αποκτήσει η διαδικασία δημοκρατική νομιμότητα· 

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 96
Παράγραφος 36 β (νέα)

36β. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια διοργανική συμφωνία που θα θεσπιζει τους 
κανόνες επιλογής των τομέων στους οποίους θα εφαρμόζεται η ανοικτή μέθοδος 
συντονισμού και θα προβλέπει τη σύντονη εφαρμογή της μεθόδου με απεριόριστη 
και ισότιμη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. de

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 97
Παράγραφος 36 γ (νέα)

36γ. τονίζει ότι μια τέτοια διοργανική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου στον καθορισμό των στόχων και των 
δεικτών, στην πρόσβαση στα έγγραφα, συμμετοχή στις συνεδριάσεις, 
παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου, ενημέρωση για τις εκθέσεις και τις 
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βέλτιστες πρακτικές και μια διαδικασία που θα καθιστά δυνατή τη μετατροπή της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού σε μια κοινοτική μέθοδο· 

Or. de

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 98
Παράγραφος 37

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, των υπό ένταξη χωρών 
και των υποψήφιων χωρών·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 99
Παράγραφος 37

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, (διαγραφή) στα κράτη μέλη καθώς και στην επιτροπή κοινωνικής 
προστασίας·

Or. de


