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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά1

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόταση σχετικά με την 
κοινή έκθεση 2007 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη» 
(COM(2007)0013), και την κοινή έκθεση όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
EPSCO της 22ας Φεβρουαρίου 2007, 

Or. en

Τροπολογία: Viktória Mohácsi

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ, καθώς και το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ρόμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (25.4.2005),

Or. en
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 34, 35 και 36 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζουν ειδικότερα το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής
και στεγαστικής βοήθειας, υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου 
και την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος,

Or. fr

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1966, 

Or. cs

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με διαβούλευση για την 
ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η ενεργητική ένταξη των 
ανθρώπων που έχουν αποκοπεί περισσότερο από την αγορά εργασίας 
(COM(2006)0044) και τη συνοπτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης, 

Or. en
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Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι στόχοι υπάγονται λογικά σε αυτόν της 
ανταγωνιστικότητας, 

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος ενόψει της επίτευξης αυτού του στόχου υπήρξε 
ανεπαρκής, 

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 50 εκατομμύρια πολίτες και περίπου το 16% του 
συνολικού ενεργού πληθυσμού της ΕΕ είναι άτομα με αναπηρία και ότι, επιπλέον, 
τα ποσοστά ανεργίας τους είναι διπλάσια από αυτά των ατόμων χωρίς αναπηρία,

Or. el

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 78 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας, ότι 8% των πολιτών της ΕΕ είναι φτωχοί εργαζόμενοι και ότι το 
χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αυξάνεται,

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες αυξήθηκαν μεταξύ των χωρών, μεταξύ των 
περιφερειών και μεταξύ των διάφορων κοινοτήτων και ομάδων του πληθυσμού, 
γεγονός από το οποίο καταδεικνύεται σαφώς ότι οι σημερινές πολιτικές δεν 
επιτρέπουν μια πραγματική σύγκλιση, 

Or. pt

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της ανισότητας, της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της έλλειψης ευκαιριών είναι αλληλένδετες, και ότι απαιτείται μια 
συνεκτική στρατηγική σε επίπεδο κράτους μέλους, η οποία να εστιάζει όχι μόνο στο 
εισόδημα και τον πλούτο, αλλά και σε ζητήματα όπως η πρόσβαση στην απασχόληση, 
την εκπαίδευση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, την κοινωνία της πληροφορίας, τον 
πολιτισμό, τις μεταφορές και τις ευκαιρίες στη ζωή για τις επόμενες γενιές,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανεργία έχουν συνδεθεί με προβλήματα 
υγείας, λόγω παραγόντων όπως η κακή διατροφή, το πιο υποβαθμισμένο περιβάλλον 
(διαγραφή), η ακατάλληλη στέγαση, (διαγραφή) το άγχος και, γενικά, οι συνθήκες 
διαβίωσης σε φτωχότερες κοινότητες, κυρίως σε νησιωτικές, ορεινές και 
απομακρυσμένες ζώνες, καθώς και στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων πόλεων 
της ΕΕ, και ότι οι εν λόγω κοινότητες έχουν συχνά λιγότερες δυνατότητες 
πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη,

Or. el
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη, τα παιδιά είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με τους 
ενήλικες,

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η ανισότητα επηρεάζουν δυσανάλογα 
περισσότερο τις γυναίκες. Το μέσο εισόδημα των γυναικών αντιστοιχεί μόλις στο 
55% του μέσου εισοδήματος των ανδρών, ενώ είναι χαμηλό το ποσοστό των 
γυναικών που έχουν οι ίδιες στοιχειοθετήσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και ότι 
οι μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες αποκτούν δυσκολότερα πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας,

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια πλήττει με δυσανάλογο τρόπο τα άτομα 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα έπρεπε να 
προτείνουν μια κοινή προσπάθεια που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης 
και του δικαιώματος στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικές πολιτικές θα έπρεπε να δώσουν 
προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα συνοδεύονται από 
δικαιώματα, κυρίως για τις ομάδες του πληθυσμού που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στην ανεργία, και ειδικότερα τους νέους, των οποίων το ποσοστό 
ανεργίας υπερβαίνει σταθερά το 20% σε πολλές χώρες, 

Or. pt

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων, το 
σημαντικότερο μη αμειβόμενο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, χρήζουν αναγνώρισης 
για την ουσιαστική συμβολή τους στην περίθαλψη παρέχεται στην Κοινότητα,

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες καθίστανται ολοένα και λιγότερο προσιτές 
στις φτωχότερες κατηγορίες της κοινωνίας, 

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα των εισοδημάτων αυξάνεται στις 
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περισσότερες χώρες της ΕΕ, 

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 20
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να 
εμπνευστούν αμοιβαία από λύσεις που βρέθηκαν στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και της κοινωνικής ολοκλήρωσης·

Or. nl

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 21
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. θεωρεί ότι με τη διασφάλιση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων όλων 
των ατόμων μπορεί να τεθεί ένα τέλος στη φτώχεια και στον κοινωνικό 
αποκλεισμό· 

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. εκφράζει τη λύπη του που η ατζέντα της Λισαβόνας χρησιμοποιήθηκε για να 
μειωθούν οι μισθοί και για να υποβαθμιστούν οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια 
της απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 23
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν πολιτική 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 24
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να επιδιώξουν έναν φιλόδοξο 
στόχο με σκοπό τη μείωση του αριθμού των εργαζόμενων φτωχών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 25
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην επίλυση 
των προβλημάτων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
γεγονός το οποίο απαιτεί μια αναθεώρηση των υφιστάμενων οικονομικών και 
δημοσιονομικών πολιτικών, κυρίως του συμφώνου σταθερότητας, της στρατηγικής 
της Λισαβόνας, της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής ανταγωνισμού, και το 
οποίο προϋποθέτει να δοθεί έμφαση στην αναζήτηση υψηλού ποσοστού 
απασχόλησης, βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης συνοδευόμενης από 
δικαιώματα, στις επενδύσεις και στις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, 
διασφαλίζοντας την κοινωνική ένταξη, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
δημόσιας υγείας, της φύλαξης των παιδιών, της φροντίδας των εξαρτώμενων 
ατόμων, των δημόσιων μεταφορών και των κοινωνικών υπηρεσιών· 

Or. pt
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να επιδιώξουν έναν φιλόδοξο 
στόχο με σκοπό τη μείωση του αριθμού των φτωχών, κυρίως των εργαζόμενων 
φτωχών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
καταστεί μια πραγματική πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 28
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη μελλοντική πρόταση της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στην ανακήρυξη του 2010 ως ευρωπαϊκού έτους για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των εαρινών συνόδων κορυφής
του 2006 και 2007, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν ότι τα 
κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να μειώσουν ταχέως 
και με ουσιαστικό τρόπο τη φτώχεια των παιδιών, παρέχοντας σε όλα τα παιδιά 
ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα με το κοινωνικό περιβάλλον τους· 

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 30
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων στην 
αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης της ευκαιρίας πρακτικής εξάσκησης·

Or. nl

Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 31
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η σταθερή απασχόληση, που διασφαλίζει δίκαιες και αξιοπρεπείς 
απολαβές και συνθήκες εργασίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις 
αποτελεσματικότερες δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και ικανοποιητικά καθεστώτα και παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, που 
παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση· καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει στην έκθεσή της σχετικά με τη μεταβαλλόμενη 
κοινωνική πραγματικότητα στην Ευρώπη (τέλη του 2007) τα ζητήματα της
«ποιότητας της εργασίας», του αυξανόμενου αριθμού επισφαλών θέσεων 
απασχόλησης και του λίγο έως πολύ μεγάλου κινδύνου των εργαζομένων να 
παγιδευτούν σε «θέσεις ισχνής/κακής παραγωγικότητας»·
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Or. en

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 32
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η απασχόληση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις 
αποτελεσματικότερες δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα επαρκές μέσο για την ένταξη 
ορισμένων κοινωνικών ομάδων, κυρίως των πλέον μειονεκτουσών· για τον λόγο 
αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά 
την οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση·

Or. hu

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η απασχόληση, καθώς και η εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπιστούν ως 
μία από τις αποτελεσματικότερες δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, 
που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η απασχόληση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα σημαντικό στοιχείο της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· για τον λόγο αυτόν, 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την 
οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση·
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η απασχόληση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις 
αποτελεσματικότερες δικλείδες ασφαλείας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 78/2000/ΕΚ για την απασχόληση, που 
παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για την υπό εξέλιξη εξέταση από την Επιτροπή της μεταφοράς 
της οδηγίας και την ενθαρρύνει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που 
αυτό δεν έχει γίνει με αποτελεσματικό τρόπο· 

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. εμμένει ειδικότερα στην ανάγκη παροχής βοήθειας στις μειονεκτούσες περιφέρειες, 
τις περιφέρειες που υπόκεινται σε μόνιμα διαρθρωτικά μειονεκτήματα, τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τις περιφέρειες που έχουν πέσει θύματα της 
αποβιομηχανοποίησης ή των πρόσφατων βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων ή του 
κλεισίματος ορυχείων, προκειμένου να λάβει υπόψη την επιτακτική ανάγκη της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. εμμένει στην ανάγκη παροχής βοήθειας στους παραγωγικούς τομείς, στις 
μικροεπιχειρήσεις, στις ΜΜΕ, στις μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, στις 
οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην κοινωνική οικονομία, δεδομένης 
της σημασίας τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ευημερίας·

Or. pt
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 38
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα κάθε 
πολίτη της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες οδηγίες για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία 
βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής 
καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας, πεποιθήσεων ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία: Viktória Mohácsi

Τροπολογία 39
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα κάθε 
πολίτη της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες οδηγίες για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία 
βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, λόγω αναπηρίας, ηλικίας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί 
δικαίωμα κάθε πολίτη της ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παρουσιάσει συγκεκριμένες οδηγίες για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται 
από τη νομοθεσία βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων στην πρόσβαση σε αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, λόγω 
αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας, πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·
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Τροπολογία: Agnes Schierhuber

Τροπολογία 41
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα κάθε 
πολίτη της ΕΕ (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 42
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας και ειδικότερα μιας οδηγίας σχετικά με τις υγειονομικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες, προκειμένου οι αρχές που διέπουν αυτές τις υπηρεσίες να 
αναγνωριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, έτσι, η νομοθεσία που αφορά τον 
ανταγωνισμό να μην συνεχίσει να πλήττει το δίκαιο και την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να παρέχουν, να επιτάσσουν και να οργανώνουν υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 43
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. θεωρεί ότι η ελευθέρωση των υπηρεσιών, όπως εφαρμόζεται στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες, θα διευρύνει την ανισότητα της πρόσβασης στις υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 44
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν συνδέεται μόνο με τη δημιουργία και 
τη διατήρηση θέσεων εργασίας, αλλά αφορά –μεταξύ άλλων– και στην ποιότητα 
της απασχόλησης, την παροχή δίκαιων μισθών και την προώθηση της δια βίου 
μάθησης·

Or. el

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 45
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει ότι όλες οι πηγές διακρίσεων πρέπει να λάβουν την ίδια προσοχή· 

Or. nl

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 46
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει τον μείζονα ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών στην προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής, έναν ρόλο που αναγνωρίστηκε από τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συνεπώς την ανάγκη ύπαρξης δημόσιων υπηρεσιών 
με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και πρόσβασης, την ισότιμη αντιμετώπιση και την 
προώθηση της συνολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών, όπως 
προβλέπει το σχέδιο πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας που θα 
έπρεπε να είναι προσαρτημένο στις συνθήκες σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007·

Or. fr
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Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 47
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει μια ομάδα προβληματισμού με σκοπό τη 
χάραξη μιας συνολικής προσέγγισης για το ζήτημα των διακρίσεων, βάσει του 
άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ και των διάφορων οδηγιών· 

Or. nl

Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 48
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν στην κοινή έκθεση 
για την απασχόληση 2007-2008 το θέμα του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί 
να προσφέρει δίκαιες κοινωνικές συνθήκες, ώστε να εξαλείψει τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά που συνδέεται με την επισφαλή 
εργασία· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεταφέρουν την πρόκληση 
της καταπολέμησης επισφαλών θέσεων απασχόλησης στους νέους 
ολοκληρωμένους προσανατολισμούς της Λισαβόνας και στο κοινοτικό πρόγραμμα 
της Λισαβόνας που πρέπει να αποφασιστεί κατά τη διάρκεια του επόμενου εαρινού 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 49
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν στην κοινή έκθεση 
για την απασχόληση 2007-2008 το θέμα του τρόπου με τον οποίον μπορεί η 
Ευρώπη να παράσχει δίκαιες κοινωνικές συνθήκες, ώστε να εξαλείψει τον αθέμιτο 
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ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά που συνδέεται με την επισφαλή 
εργασία·

Or. ε)nl

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 50
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της (2007) 0063 σχετικά 
με τον απολογισμό της κοινωνικής πραγματικότητας, δίνει την εντύπωση ότι 
πολλές πρωτοβουλίες της κοινωνικής πολιτικής θα είχαν ξεπεραστεί και τονίζει, 
αντίθετα, ότι η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πολιτική αποτελούν μια 
δύναμη παραγωγικότητας και καινοτομίας και συνιστούν απαραίτητη βάση μιας 
αποτελεσματικής και ευρείας οικονομίας της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 51
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. δεδομένης της σημασίας και του ρόλου των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας και υγείας στα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής προστασίας, καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα ψηφίσματά του σχετικά με τις κοινωνικές 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας και τις υπηρεσίες υγείας, να προτείνει το συντομότερο 
δυνατόν οδηγίες που θα διασφαλίζουν μεγαλύτερη δικαστική ασφάλεια και 
συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας για τις εν λόγω υπηρεσίες· 

Or. fr

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 52
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να 
αποκτήσουν τα εφόδια για (διαγραφή) να αντεπεξέλθουν στην εξαφάνιση των θέσεων 
εργασίας στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς·
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 53
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου κατάρτισης,
καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας, να 
αποκτήσουν τα εφόδια για (διαγραφή) να αντεπεξέλθουν στις βιομηχανικές αλλαγές·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 54
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι οι πολίτες, καθώς και οι οργανισμοί πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης να αποκτήσουν τα εφόδια για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές και να 
αντεπεξέλθουν στις αλλαγές της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 55
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να 
αποκτήσουν τα εφόδια για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές και να αντεπεξέλθουν 
στη διαδικασία δημιουργικής καταστροφής· εμμένει στο γεγονός ότι ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόσβασης στην κατάρτιση και στις δυνατότητες 
απασχόλησης γενικά δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως αντίθετο προς τις πολιτικές 
που αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας επανεξισορρόπησης των εξουσιών που οι 
εργοδότες έχουν την τάση να ασκούν στους εργαζομένους· καλεί την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο να δώσουν έμφαση σε μια «επωφελή για όλους» προσέγγιση, 
σύμφωνα με την οποία τα υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων θα 
συμπληρώνονται και θα διευρύνονται από νέα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα 
πρόσβασης στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, το δικαίωμα στην κοινωνική 
κινητικότητα, το δικαίωμα σε μια οργάνωση της εργασίας συμβατή με την 
οικογενειακή ζωή· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ότι η καλύτερη 
επιλογή όσον αφορά αυτό το ζήτημα συνίσταται στην κατάρτιση και την 
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υποστήριξη των ορθών πρακτικών των συλλογικών διαπραγματεύσεων από τους 
αυτόνομους και αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 56
Παράγραφος 6

6. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να 
αποκτήσουν τα εφόδια για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές, να ανταποκριθούν 
στις νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να αντεπεξέλθουν στην εξαφάνιση 
των θέσεων εργασίας στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 57
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. διαπιστώνει ότι οι μειώσεις των φόρων και η θέσπιση του φόρου με ενιαίο επιτόκιο 
έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των κρατικών εσόδων, γεγονός που 
συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και την υποβάθμιση της 
πρόσβασης σε αυτές·

Or. cs

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 58
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. τονίζει ότι, στην εξάλειψη βιομηχανικών θέσεων εργασίας, πρέπει να απαντήσει μια 
σειρά συμπληρωματικών μέτρων που θα περιλαμβάνουν κυρίως τη στήριξη της 
ανάπτυξης νέων βιομηχανιών, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας· 

Or. en



PE 390.627v01-00 20/44 AM\671667EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 59
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν έμφαση σε μια «επωφελή για 
όλους» προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα υφιστάμενα δικαιώματα των 
εργαζομένων θα συμπληρώνονται και θα διευρύνονται από νέα δικαιώματα, όπως 
το δικαίωμα πρόσβασης στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση και το δικαίωμα 
σε μια οργάνωση της εργασίας συμβατή με την οικογενειακή ζωή·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 60
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την ενσωμάτωση των ζητημάτων 
ισότητας και αναπηρίας σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής·

Or. el

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 61
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. θεωρεί ότι η σημαντική συμμετοχή όσων πλήττονται από τη φτώχεια στη χάραξη 
συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της 
κατάστασης είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστούν πιο αποδοτικά 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 62
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τις απομονωμένες 
μητέρες, που αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα και συχνά πλήττονται 
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πρωτίστως από τη φτώχεια σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης·

Or. nl

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 63
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Stephen Hughes

Τροπολογία 64
Παράγραφος 8

8. αναγνωρίζει ότι, στα πολλά κράτη μέλη όπου υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο 
εγγυάται στους πολίτες αξιοπρεπές εισόδημα κατά τη διάρκεια της μετάβασης, η 
επαγγελματική κινητικότητα και η αποδοχή της αλλαγής μεταξύ των εργαζομένων 
και της κοινής γνώμης γενικά είναι τα πιο υψηλά· θεωρεί ότι με την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο θα 
ενθαρρυνθούν να το κάνουν· εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της (2007)0063 σχετικά με τον απολογισμό της κοινωνικής 
πραγματικότητας, δίνει την εντύπωση ότι πολλές πρωτοβουλίες της κοινωνικής 
πολιτικής θα είχαν ξεπεραστεί και τονίζει, αντίθετα, ότι η κοινωνική ασφάλιση και 
η κοινωνική πολιτική αποτελούν μια δύναμη παραγωγικότητας και καινοτομίας και 
συνιστούν απαραίτητη βάση μιας αποτελεσματικής και ευρείας οικονομίας της 
γνώσης·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 65
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πλήρως την ισότητα των φύλων σε όλα 
τα κρατικά συστήματα συνταξιοδοτήσεων·
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Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 66
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. τονίζει ότι κανένας δικαιούχος αυτής της ενίσχυσης δεν θα έπρεπε να λαμβάνει ένα 
εισόδημα που θεωρείται κατώτερο από το όριο της φτώχειας για το εν λόγω κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 67
Παράγραφος 10

10. επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση αξιοπρεπούς ελάχιστου μισθού σε 
επίπεδο κράτους μέλους, και ότι αυτό μπορεί να καταστήσει την εργασία οικονομικά 
βιώσιμη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη αυτός ο κατώτατος μισθός 
έχει οριστεί κάτω από το όριο διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 68
Παράγραφος 10

10. είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να επιτευχθεί, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, η θέσπιση αξιοπρεπούς ελάχιστου μισθού 
σε επίπεδο κράτους μέλους, και ότι αυτό μπορεί να καταστήσει την εργασία 
οικονομικά βιώσιμη (διαγραφή)·

Or. cs



AM\671667EL.doc 23/44 PE 390.627v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 69
Παράγραφος 10

10. επισημαίνει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση (διαγραφή) ελάχιστου ποσού 
διαβίωσης σε επίπεδο κράτους μέλους, και ότι αυτό μπορεί να καταστήσει την 
εργασία οικονομικά βιώσιμη· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη αυτός ο 
κατώτατος μισθός έχει οριστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 70
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. επισημαίνει την τάση σε ορισμένους τομείς να επανέλθουν οι μισθοί στο επίπεδο 
του ελάχιστου μισθού, ορισμένες φορές κατά παράβαση των επιπέδων μισθών που 
έχουν καθοριστεί στον βιομηχανικό τομέα· 

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 71
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. διαπιστώνει ότι, σε πολλά κράτη μέλη, ο ελάχιστος μισθός ορίστηκε σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο· αντικρούει, επιπλέον, το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η 
καθιέρωση ενός ελάχιστου μισθού αποθαρρύνει τους εργοδότες να δημιουργήσουν 
θέσεις εργασίας· 

Or. cs

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 72
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να στοχεύουν στην προσαρμογή των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να συμβάλουν στην ευκαιρία 
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μετάβασης μεταξύ των περιόδων αμειβόμενης εργασίας ή/και κατάρτισης και της 
ανεργίας, προκειμένου να αποφεύγεται η «παγίδα της φτώχειας» και, αφετέρου, να 
απεικονίζεται η εξέλιξη της φύσης της εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 73
Παράγραφος 11

11. θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη να συνδράμουν τους πολίτες στην εκ 
νέου εύρεση μιας εργασίας που ανταποκρίνεται στις δεξιότητές τους, στην εμπειρία 
τους και στα ενδιαφέροντά τους, διασφαλίζοντας ότι τους παρέχεται 
εξατομικευμένη, στοχευμένη βοήθεια και υποστηρίζοντας τους πολίτες να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και νέες δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 74
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 75
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. θεωρεί ζωτικής σημασίας να συνδράμουν τα κράτη μέλη τα άτομα που 
καθίστανται ανάπηρα ενόσω εργάζονται να διατηρήσουν την εν λόγω θέση 
εργασίας τους· 

Or. en
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Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 76
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό για τους εργαζόμενους να λαμβάνουν έναν αξιοπρεπή 
μισθό·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 77
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων επιπέδων τοπικής, 
περιφερειακής, εθνικής και ευρωπαϊκής εξουσίας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης 
των διακρίσεων· 

Or. nl

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 78
Παράγραφος 14

14. επισημαίνει ότι υπάρχει ισχυρή και περίπλοκη σχέση μεταξύ φτώχειας και 
εγκληματικότητας· ότι η ακραία φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να 
οδηγήσουν σε εγκληματικές δραστηριότητες και ότι η φυλάκιση χωρίς κατάλληλο 
σωφρονισμό και εκπαίδευση συχνά οδηγεί απλώς και μόνο σε περαιτέρω κοινωνικό 
αποκλεισμό και ανεργία·

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 79
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας 
εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, ώστε οι έγκλειστες γυναίκες να 
ενασχολούνται με δραστηριότητες που τις στηρίζουν ηθικά και ψυχολογικά και να 
αποκτούν δεξιότητες, χρήσιμες για τη μελλοντική τους επανένταξη στην αγορά 
εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 80
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αφιερώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο 
πρόβλημα της εξάρτησης από τα τυχερά παίγνια· παρατηρεί ότι οι οικογένειες, των 
οποίων ένα ή περισσότερα μέλη είναι παθολογικοί παίκτες, εκτίθενται σε έναν 
υψηλό κίνδυνο μείωσης του επιπέδου διαβίωσης, κοινωνικού αποκλεισμού και 
φτώχειας, των οποίων τα θύματα είναι συχνά τα παιδιά· καλεί, επομένως, τα κράτη 
μέλη να συμβάλουν στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την απειλή που 
αντιπροσωπεύει το παθολογικό παίγνιο, τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις του· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον απολογισμό της κοινωνικής 
πραγματικότητας (social reality stocktaking) το πρόβλημα του παθολογικού 
παιγνίου και των επιπτώσεών του στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια·

Or. sk

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 81
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αυξανόμενη δανειοληψία 
που οδηγεί σε έναν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας· 

Or. en
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Τροπολογία: Harlem Désir

Τροπολογία 82
Παράγραφος 15

15. πιστεύει ότι η έλλειψη αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγης σε όλα τα κράτη 
μέλη συμβάλλει σημαντικά στο να οδηγούνται και να παγιδεύονται πολίτες στη 
φτώχεια· ζητεί από την Επιτροπή να σεβαστεί τα προνόμια των κρατών μελών στον 
ορισμό και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής στέγασης, καθώς αυτό το είδος 
στέγασης συμβάλλει σημαντικά στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης·

Or. fr

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 83
Παράγραφος 15

15. πιστεύει ότι η έλλειψη αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγης σε όλα τα κράτη 
μέλη συμβάλλει σημαντικά στο (διαγραφή) να παγιδεύονται πολίτες στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 84
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενσωμάτωση στην 
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία που είναι ικανά για εργασία μέσω 
κατάρτισης εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών με τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων των οργανώσεών τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων 
στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη θέση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά 
εργασίας·

Or. el
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Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 85
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η 
Διεθνής Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 86
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας και πληροφορίας οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, διευκολύνοντας τη 
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς μειώνουν 
ταυτόχρονα την εξάρτηση τους από τρίτα πρόσωπα, προωθώντας την αυτόνομη 
διαβίωση·

Or. el

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 87
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων υποβοήθησης και εξοπλισμού που 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων σε αγαθά 
και υπηρεσίες·

Or. el
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 88
Παράγραφος 19

19. καλεί τα κράτη μέλη, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, να εντοπίσουν και 
να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που αναλαμβάνουν τη 
φροντίδα άλλων, κυρίως το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα εάν και σε ποιον βαθμό 
επιθυμούν να αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων, τη δυνατότητα συνδυασμού του 
εθελοντισμού με μια αμειβόμενη εργασία και απασχόληση και την πρόσβαση στα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων γήρατος, προκειμένου να 
αποφεύγεται η εξαθλίωση που προέρχεται από τη δραστηριότητα της φροντίδας 
άλλων·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 89
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. θεωρεί ότι η άτυπη προσφορά εργασίας για την φροντίδα των μελών οικογένειας θα 
μπορούσε να συνεπάγεται τη χορήγηση επιδομάτων και τη δημιουργία αυτόνομων 
δικαιωμάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής προστασίας·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 90
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τρόπους αναγνώρισης των άτυπων 
προσόντων που αποκτήθηκαν κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά 
και εξαρτημένα άτομα ως προκατάρτιση και προϋπηρεσία, ώστε να διευκολύνεται 
η ένταξη αυτών των παρόχων στην αγορά εργασίας·

Or. el
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Τροπολογία: Ona Jukneviθienλ

Τροπολογία 91
Παράγραφος 20

20. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες του δημόσιου τομέα να 
αναζητήσουν θέσεις εργασίας που είναι πιο αντιπροσωπευτικές των κοινοτήτων που 
υπηρετούν, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη όλους τους υποψήφιους για εργασία, 
ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνοτική ιδιότητα, τη θρησκεία, την αναπηρία, την 
ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό·

Or. en

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 92
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των εργοδοτών στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και στις θετικές επιπτώσεις της ποικιλομορφίας 
στον χώρο εργασίας·

Or. nl

Τροπολογία: Emine Bozkurt

Τροπολογία 93
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. εκτιμά ότι οι διακρίσεις σε βάρος διαφυλικών ατόμων στην αγορά εργασίας και 
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να 
παραγνωρίζεται και καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν εξίσου αυτήν τη 
μορφή διακρίσεων· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη όσον αφορά 
αυτήν την προβληματική·

Or. nl
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Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 94
Παράγραφος 22

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου μάθησης ως μέσο περιορισμού 
του αποκλεισμού –μεταξύ άλλων, των ηλικιωμένων (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Viktσria Mohαcsi

Τροπολογία 95
Παράγραφος 22

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε προγράμματα διά βίου μάθησης ως μέσο περιορισμού 
του αποκλεισμού –μεταξύ άλλων, των ηλικιωμένων και των Ρομά– από την 
απασχόληση και να ενθαρρύνουν τη διαρκή συμμετοχή τους στην κοινωνική, 
πολιτιστική και πολιτική ζωή·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 96
Παράγραφος 23

(Δεν αφορά το γαλλικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 97
Παράγραφος 23

23. προτρέπει τα κράτη μέλη, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, να κινηθούν προς την 
κατεύθυνση της παροχής δωρεάν προσωπικής βοήθειας υψηλής ποιότητας και 
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λογικού κόστους σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία: Ona Jukneviθienλ

Τροπολογία 98
Παράγραφος 23

23. προτρέπει τα κράτη μέλη, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, να κινηθούν προς την 
κατεύθυνση της παροχής λογικού κόστους ή δωρεάν προσωπικής βοήθειας σε 
ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και με χρόνια προβλήματα υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 99
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να 
ενθαρρύνουν τους νέους να μην εγκαταλείπουν το σχολείο και να διευκολύνουν τη 
μετάβαση από το σχολείο στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Ona Jukneviθienλ

Τροπολογία 100
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να 
αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου χωρίς να έχουν αποκτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας ή σε 
επαγγελματικά ιδρύματα και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης· 

Or. en
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Τροπολογία: Viktσria Mohαcsi

Τροπολογία 101
Παράγραφος 24

24. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να 
αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να διευκολύνουν τη 
μετάβαση από το σχολείο στην εργασία αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους νέους 
που ζουν σε μειονεκτικό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 102
Παράγραφος 24 α (νέα)

24α. υπογραμμίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να παρέχουν 
μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πρόωρης 
εγκατάλειψης σπουδών από νεαρά άτομα και να ενισχύονται κυρίως γυναίκες που 
παράλληλα με τις σπουδές τους έχουν και οικογενειακές ευθύνες·

Or. el

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 103
Παράγραφος 25

25. προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους είναι εγγράμματοι και 
διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν πρόσβαση σε 
ωφέλιμη απασχόληση και για να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 104
Παράγραφος 26

26. εκφράζει τη λύπη του που, παρά τις ευπρόσδεκτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της 
μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση, τα άτομα που ζουν σε 
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μειονεκτικό περιβάλλον υποεκπροσωπούνται σημαντικά· τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας βασισμένης 
στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Ona Jukneviθienλ

Τροπολογία 105
Παράγραφος 26

26. σημειώνει ότι παρά τις ευπρόσδεκτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης 
συμμετοχής στην ανώτερη εκπαίδευση, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
διατηρήσουν, να ενισχύσουν, να δημιουργήσουν και να επενδύσουν στην 
επαγγελματική κατάρτιση, σε θέσεις μαθητείας βασισμένης στην εργασία και σε 
άλλες μορφές εφαρμοσμένης κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία: Harlem Dιsir

Τροπολογία 106
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 107
Παράγραφος 28

28. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση των κάθε 
είδους εκδηλώσεων βίας και (διαγραφή) κακοποίησης γυναικών, παιδιών, νέων και 
ηλικιωμένων, καθώς και μέτρα για την προστασία και την ιατρική και ψυχολογική 
υποστήριξη των θυμάτων·

Or. el
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Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 108
Παράγραφος 28 α (νέα)

28α. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να εξετάσουν την επάρκεια και τη 
βιωσιμότητα των καθεστώτων συνταξιοδότησής τους·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 109
Παράγραφος 28 β (νέα)

28β. ζητεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν πιο σαφείς προσανατολισμούς και 
συμβουλές όσον αφορά τις συντάξεις, προκειμένου να μεριμνήσουν ότι τα 
ενδιαφερόμενα άτομα λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 
προβλέψουν τη σύνταξή τους και ότι οι εθνικές μεταρρυθμίσεις διεξάγονται βάσει 
της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 110
Παράγραφος 28 γ (νέα)

28γ. σημειώνει ότι οι ανισότητες σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν στον 
τομέα της υγείας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, 
παραμένουν σημαντικές και καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να επιχειρήσουν 
να τις αντιμετωπίσουν, κυρίως διασφαλίζοντας μια αποτελεσματική πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη για όλους·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 111
Παράγραφος 28 δ (νέα)

28δ. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν αποτελεσματικότερα συστήματα προστασίας 
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των παιδιών, τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας και πρώιμης 
παρέμβασης με σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ευάλωτων παιδιών και 
στη διάθεση θεραπευτικών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να συνδράμουν τα 
κακοποιημένα παιδιά να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της κακοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 112
Παράγραφος 29

29. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά 
την πολιτική για τα ναρκωτικά, με επίκεντρο την πρόληψη, την εκπαίδευση και τη 
θεραπεία του εθισμού, παρά τις ποινικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 113
Παράγραφος 31

31. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν προτεραιότητα τα μέτρα δημόσιας υγείας που 
έχουν ως στόχο την κατά μέτωπο αντιμετώπιση της ανισότητας στην υγεία και την 
πρόσβαση πολλών εθνικών μειονοτικών κοινοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη· 
ζητεί εξάλλου από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα 
επικεντρώνονται στις ανάγκες των εθνικών μειονοτικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 114
Παράγραφος 32

32. επισημαίνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών και 
ναρκωτικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικότητα, ανεργία και κοινωνικό 
αποκλεισμό· επισημαίνει, από την άλλη πλευρά, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός μπορούν να οδηγήσουν σε κατάχρηση οινοπνευματωδών και 
ναρκωτικών ουσιών· είναι απαράδεκτο ότι για πολλούς ανθρώπους, η μόνη τους 
πρόσβαση σε τέτοιου είδους θεραπεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μέσω του 
σωφρονιστικού συστήματος·
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Or. en

Τροπολογία: Ona Jukneviθienλ

Τροπολογία 115
Παράγραφος 32

32. επισημαίνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη, η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών και 
ναρκωτικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικότητα, ανεργία και κοινωνικό 
αποκλεισμό· κρίνει ότι για πολλούς ανθρώπους, η μόνη τους πρόσβαση σε τέτοιου 
είδους θεραπεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μέσω του σωφρονιστικού 
συστήματος· και ζητεί από τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές, 
προκειμένου να ενισχύσουν τα προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση 
και την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 116
Παράγραφος 34 α (νέα)

34α. χαιρετίζει τον σχεδιασμό της Επιτροπής για δημοσίευση διαφόρων μελετών 
σχετικά με τις ανάγκες των αναπήρων και των παιδιών με μαθησιακές ανάγκες οι 
οποίες θα θίξουν πολλές κοινωνικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης και κατάρτισής τους·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 117
Παράγραφος 34 β (νέα)

34β. ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών, ώστε να συλλεχθούν 
στατιστικά στοιχεία με στόχο να δοθεί αξιόπιστη εικόνα της γενικότερης 
οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής κατάστασης και ασφαλιστικής κάλυψης 
των αναπήρων κάθε κατηγορίας·

Or. el
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Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 118
Παράγραφος 35

35. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενεργά πολιτικές για τον περιορισμό των 
προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την κατανάλωση οινοπνευματωδών, 
προϊόντων καπνού και ιδιαίτερα παράνομων ναρκωτικών ουσιών·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 119
Παράγραφος 36 α (νέα)

36α. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές που στοχεύουν στην 
αναστολή της αυξανόμενης εμφάνισης αυτοκτονιών κυρίως μεταξύ των νέων· 

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 120
Παράγραφος 37

37. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δέσμευση ως 
προς τον στόχο του περιορισμού της παιδικής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 121
Παράγραφος 37

37. καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν τους μετρήσιμους στόχους με σκοπό τον 
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περιορισμό της παιδικής φτώχειας και να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους 
προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτούς τους στόχους·

Or. en

Τροπολογία: Mary Lou McDonald

Τροπολογία 122
Παράγραφος 37

37. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τον στόχο της 
εξάλειψης της παιδικής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 123
Παράγραφος 37

37. εκφράζει την ικανοποίησή του που η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός κατέστησαν τα τελευταία χρόνια μια σημαντικότερη πολιτική 
προτεραιότητα σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί ωστόσο τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τον στόχο του περιορισμού της 
παιδικής φτώχειας αναπτύσσοντας εμπεριστατωμένες στρατηγικές πρόληψης και 
μείωσης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en

Τροπολογία: Magda Kσsαnι Kovαcs

Τροπολογία 124
Παράγραφος 37

37. καλεί τα κράτη μέλη να παρεμποδίσουν, μέσω της καταπολέμησης του σύνθετου 
φαινομένου της παιδικής φτώχειας, τη διαβίβαση του κοινωνικού αποκλεισμού από 
τη μία γενιά στην άλλη·

Or. hu
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 125
Παράγραφος 37 α (νέα)

37α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το κατάφεραν ακόμη να καθιερώσουν σαφείς 
γενικούς στόχους και μετρήσιμους στόχους με σκοπό τη μείωση της φτώχειας των 
παιδιών και του κοινωνικού αποκλεισμού με μια ιδιαίτερη προσοχή στα 
εγκαταλελειμμένα παιδιά, τα παιδιά των δρόμων και τα παιδιά που ζουν σε 
ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία: Viktσria Mohαcsi

Τροπολογία 126
Παράγραφος 38

38. πιστεύει ότι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, η υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένης 
της οικονομικά προσιτής μέριμνας και φύλαξης παιδιών και της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή στέγαση, είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη μείωση 
της παιδικής φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και για να 
αποφευχθεί η διαιώνιση της φτώχειας από τη μια γενιά στην άλλη·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 127
Παράγραφος 38 α (νέα)

38α. ζητεί από τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική 
προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών, που εκτίθενται επιπλέον στον κίνδυνο 
της φτώχειας·

Or. en



AM\671667EL.doc 41/44 PE 390.627v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 128
Παράγραφος 38 β (νέα)

38β. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες και στις δυνατότητες που θα διασφαλίσουν τη σημερινή και μελλοντική 
ευημερία τους και θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν πλήρως· καλεί επομένως τα 
κράτη μέλη να μεριμνήσουν, ώστε να ενταχθεί μια βασική οικονομική εκπαίδευση 
στα σχολικά προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 129
Παράγραφος 38 γ (νέα)

38γ. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση συλλογής των 
δεδομένων όσον αφορά τη φτώχεια των παιδιών και μιας ανάλυσης της 
κατάστασης των παιδιών που πλήττονται από τη φτώχεια, κυρίως αυτών για τα 
οποία οι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά υψηλοί – παιδιά με αναπηρία, παιδιά των Ρομά, 
παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, παιδιά μεταναστών και παιδιά των δρόμων· και να 
παρακολουθήσουν και να εκτιμήσουν τις πολιτικές τους σε αυτόν τον τομέα και να 
διασφαλίσουν τη συστηματική εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών· 

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 130
Παράγραφος 38 δ (νέα)

38δ. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την κατάρτιση νέων δεικτών που μπορούν να 
συνδυαστούν με τους υπάρχοντες δείκτες φτώχειας, προκειμένου να συμβάλουν σε 
μια πιο ουσιαστική αντίληψη της φτώχειας των παιδιών·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 131
Παράγραφος 39

39. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εικόνα πιστωτικών οργανισμών προκειμένου 
να συμβάλουν στην παροχή στους πολίτες ενός ασφαλούς και ρυθμισμένου 
περιβάλλοντος για την αποταμίευση και τον δανεισμό χρημάτων και την 
αντιμετώπιση του ολοένα μεγαλύτερου προβλήματος του προσωπικού χρέους· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, ώστε τα άτομα να έχουν το δικαίωμα να 
ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς με λογικά επιτόκια, δεδομένου ότι το άνοιγμα 
ενός λογαριασμού παρέχει ένα βασικό μέσο για τη συμμετοχή τους στις οικονομικές 
δραστηριότητες και στην κοινωνική ζωή·

Or. en

Τροπολογία: Elizabeth Lynne

Τροπολογία 132
Παράγραφος 40

40. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και των 
διακρίσεων και συγκεκριμένα να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας 
ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία των 
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, κυρίως των παιδιών και στην εφαρμογή των 
θεμελιωδών τους ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Ona Jukneviθienλ

Τροπολογία 133
Παράγραφος 40

40. αναγνωρίζει ότι η εμπορία ανθρώπων συνεπάγεται τεράστιες κακουχίες και καλεί 
τα κράτη μέλη να επιβάλλουν νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και των 
διακρίσεων, να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και, συγκεκριμένα να 
υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 134
Παράγραφος 40

40. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν την επανένταξη των θυμάτων της εμπορίας 
ανθρώπων στην κοινωνία σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων 
και των διακρίσεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 135
Παράγραφος 41

41. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρουσιάσουν νομοθεσία και να 
εφαρμόσουν καλύτερα την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να 
αποτραπεί η εκμετάλλευση ευάλωτων εργαζομένων από μεσάζοντες και να 
υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία 
των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών 
τους·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 136
Παράγραφος 41

41. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που προβλέπει 
κυρώσεις κατά των εργοδοτών, υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα 
στις χώρες και καλεί τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν νομοθεσία με σκοπό να 
αποτραπεί η εκμετάλλευση ευάλωτων εργαζομένων από μεσάζοντες και να 
υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία 
των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών 
τους·

Or. en
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 137
Παράγραφος 42

42. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την πολιτική ασύλου που βασίζεται 
στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και το σχετικό δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες με σκοπό να τεθεί ένα τέλος 
στην εξάρτηση των αιτούντων άσυλο από παροχές πρόνοιας, παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να εργάζονται, και να εξετάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης 
περισσότερων νόμιμων διαύλων μετανάστευσης· ασκεί δριμεία κριτική στα κενά της 
προαναφερθείσας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων δικαστικών 
μέσων σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία: Edit Bauer

Τροπολογία 138
Παράγραφος 42

42. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την πολιτική ασύλου που βασίζεται 
στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και το σχετικό δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, (διαγραφή) και να εξετάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης περισσότερων 
νόμιμων διαύλων μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία: Magda Kósáné Kovács

Τροπολογία 139
Παράγραφος 45 α (νέα)

45α. καλεί τα κράτη μέλη να καλύψουν τα κενά που χαρακτηρίζουν την ενίσχυση που 
παρέχεται στις κοινωνικές ομάδες που δεν καταφέρνουν να ενσωματωθούν στην 
αγορά εργασίας καθώς και στις υπηρεσίες που προορίζονται για αυτές και να 
μεριμνήσουν, ώστε αυτή η βοήθεια και οι υπηρεσίες να είναι δίκαιες, βιώσιμες και 
προσιτές σε όλους· 

Or. hu


