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Τροπολογία 7
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στα εθνικά σχέδια δράσης για την 
κοινωνική ένταξη, διάφορες χώρες 
επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο φτώχειας 
και/ή αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν 
ορισμένες ειδικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
μόνων γονέων, των ηλικιωμένων, των 
μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρία, 
των αστέγων, των φυλακισμένων, των 
γυναικών και των παιδιών που πέφτουν 
θύματα βίας, και των τοξικομανών.

(11) Στα εθνικά σχέδια δράσης για την 
κοινωνική ένταξη, διάφορες χώρες 
επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο φτώχειας 
και/ή αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν 
ορισμένες ειδικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
μόνων γονέων, των πολυμελών 
οικογενειών, των ηλικιωμένων, των νέων 
και ιδιαιτέρως των νέων γυναικών, των 
μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρία, 
των αστέγων, των φυλακισμένων, των 
γυναικών και των παιδιών που πέφτουν 
θύματα βίας, και των τοξικομανών.

Or. fr

Τροπολογία 8
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Παρόλο που η απασχόληση μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας για 
τους πολίτες, δεν αποτελεί πάντα επαρκή 
προϋπόθεση για να τους απομακρύνει από 
τη φτώχεια και το ποσοστό εκείνων που 
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας 
εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλό 
ακόμη και για εκείνους που εργάζονται. Η 
φτώχεια στην εργασία συνδέεται με τις 
χαμηλές αμοιβές, τη χαμηλή ειδίκευση και 
την προσωρινή και συχνά μερική 

(12) Παρόλο που η απασχόληση μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας για 
τους πολίτες, δεν αποτελεί πάντα επαρκή 
προϋπόθεση για να τους απομακρύνει από 
τη φτώχεια και το ποσοστό εκείνων που 
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας 
εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλό 
ακόμη και για εκείνους που εργάζονται. Η 
φτώχεια στην εργασία συνδέεται με τις 
χαμηλές αμοιβές, τη χαμηλή ειδίκευση, τις 
περιορισμένες δυνατότητες 
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απασχόληση, αλλά επίσης και με τα 
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών στα 
οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι, όσον 
αφορά τον αριθμό των εξαρτώμενων 
ατόμων και την ένταση εργασίας του 
νοικοκυριού. Η ποιοτική απασχόληση 
διαδραματίζει, επομένως, σημαντικό ρόλο 
για την απομάκρυνση του κινδύνου της 
φτώχειας.

επαγγελματικής κατάρτισης και 
συνδυασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, και τις αβέβαιες 
συνθήκες απασχόλησης (συχνά μερικής), 
αλλά επίσης στο επίπεδο της κοινωνικής 
και οικονομικής βοήθειας σε σχέση  με τα 
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών στα 
οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι, όσον 
αφορά τον αριθμό των εξαρτώμενων 
ατόμων και την ένταση εργασίας του 
νοικοκυριού. Η ποιοτική απασχόληση και 
η κοινωνική και οικονομική βοήθεια
είναι, επομένως, ουσιαστικές για την 
απομάκρυνση του κινδύνου της φτώχειας.

Or. fr

Τρπολογία 9
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 
χρήσης των τεχνολογιών των επικοινωνιών 
και των πληροφοριών (ΤΠΕ) αποτελεί όλο 
και συχνότερα προϋπόθεση για την 
εργασιακή ένταξη. Στη υπουργική δήλωση 
που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2006 στη 
Ρίγα ζητείται η δημιουργία μιας κοινωνίας 
της πληροφορίας για όλους.

(14) Μολονότι η ικανότητα χρήσης των 
τεχνολογιών των επικοινωνιών και των 
πληροφοριών (ΤΠΕ) και οι ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης σε αυτές αποτελούν όλο και 
συχνότερα προϋποθέσεις για την 
εργασιακή ένταξη, το ψηφιακό χάσμα
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 
καθώς και μεταξύ των κοινωνικών 
ομάδων δεν έχει μειωθεί, πράγμα που 
λειτουργεί αρνητικά για την κοινωνική 
και επαγγελματική ένταξη των γυναικών.
Η υπουργική δήλωση που εκδόθηκε τον 
Ιούνιο του 2006 στη Ρίγα με την οποία 
ζητείται η δημιουργία μιας κοινωνίας της 
πληροφορίας για όλους θα έπρεπε να 
εφαρμόζεται ευρύτερα και η πρόσβαση 
στις ΤΠΕ για όλους πρέπει να καταστεί 
κεντρικός στόχος του Ευρωπαϊκού έτους.

Or. fr
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Τροπολογία 10
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει 
επιτυχή αντίκτυπο η κοινοτική δράση για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί ο 
βαθμός στον οποίο χαίρει λαϊκής στήριξης. 
Το Ευρωπαϊκό Έτος αναμένεται ότι θα 
συμβάλει καταλυτικά στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού και ότι θα 
δώσει μεγαλύτερη ώθηση. Αναμένεται 
επίσης ότι θα συμβάλει στην καλύτερη 
εστίαση της πολιτικής και στην 
κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, 
ώστε να προωθηθεί η ανοικτή μέθοδος 
συντονισμού για την κοινωνική προστασία 
και την κοινωνική ένταξη.

(15) Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει 
επιτυχή αντίκτυπο η κοινοτική δράση για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί ο 
βαθμός στον οποίο χαίρει λαϊκής στήριξης. 
Το Ευρωπαϊκό Έτος αναμένεται ότι θα 
συμβάλει καταλυτικά στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού και ότι θα 
δώσει μεγαλύτερη ώθηση. Αναμένεται 
επίσης ότι θα συμβάλει στην καλύτερη 
εστίαση της πολιτικής και στην 
κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, 
ώστε να προωθηθεί και να ενισχυθεί  η 
ανοικτή μέθοδος συντονισμού για την 
κοινωνική προστασία και την κοινωνική 
ένταξη καθώς και να προωθηθούν νέες 
δράσεις και πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό 
και το εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με 
τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια 
και τους εκπροσώπους τους. Στο πλαίσιο 
αυτό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδοθεί στην ουσιαστική εφαρμογή, σε 
εθνικό επίπεδο, της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τις ίσες ευκαιρίες και την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Or. fr
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Τροπολογία 11
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Συνοχή – προώθηση μιας 
συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης ως προς τα 
πλεονεκτήματα που συνεπάγεται για όλους 
μια κοινωνία στην οποία έχει εξαλειφθεί η 
φτώχεια και στην οποία κανείς δεν είναι 
καταδικασμένος να ζει στο περιθώριο. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα υποστηρίξει την 
ανάπτυξη μιας κοινωνίας που στηρίζει και 
καλλιεργεί την ποιότητα ζωής, το 
κοινωνικό ευ ζειν και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους, ανεξαρτήτως προέλευσης, μέσω της 
διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της αλληλεγγύης μεταξύ γενεών και 
μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς καθώς 
και της συνοχής της πολιτικής με τη δράση 
της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

γ) Συνοχή – προώθηση μιας 
συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της 
τροποποίησης των κοινωνικο-
οικονομικών πολιτικών που προκαλούν 
κοινωνικές ανισότητες και φτώχεια, 
κυρίως στις γυναίκες και τα παιδιά και 
μέσω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης 
ως προς τα πλεονεκτήματα που 
συνεπάγεται για όλους μια κοινωνία στην 
οποία έχει εξαλειφθεί η φτώχεια και στην 
οποία κανείς δεν είναι καταδικασμένος να 
ζει στο περιθώριο. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας 
που στηρίζει και καλλιεργεί την ποιότητα 
ζωής, το κοινωνικό ευ ζειν και τις ίσες 
ευκαιρίες για όλους, ανεξαρτήτως 
προέλευσης, μέσω της διασφάλισης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης 
μεταξύ γενεών και μεταξύ των μελών της 
ίδιας γενιάς καθώς και της συνοχής της 
πολιτικής με τη δράση της ΕΕ σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Or. pt

Τροπολογία 12
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 - εδάφιο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Δέσμευση - επανεπιβεβαίωση της 
σθεναρής πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και προβολή της 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

δ) Δέσμευση - επανεπιβεβαίωση της 
σθεναρής πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και προβολή της 
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης,
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Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα και τις 
πιθανές ελλείψεις της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού για την κοινωνική προστασία 
και την κοινωνική ένταξη, το Ευρωπαϊκό 
Έτος θα ενισχύσει την πολιτική δέσμευση 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και θα δώσει ώθηση στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

μεταβάλλοντας τις πολιτικές που 
προκαλούν τα φαινόμενα αυτά. 
Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα και τις 
πιθανές ελλείψεις της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού για την κοινωνική προστασία 
και την κοινωνική ένταξη, το Ευρωπαϊκό 
Έτος θα ενισχύσει την πολιτική δέσμευση 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και θα δώσει ώθηση στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

Or. pt

Τροπολογία 13
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο Ευρωπαϊκό Έτος συνεκτιμώνται οι 
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως 
προς τον τρόπο που βιώνουν τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο Ευρωπαϊκό Έτος συνεκτιμώνται οι 
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως 
προς τον τρόπο που βιώνουν τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό και μεριμνά 
για την ευαισθητοποίηση των διάφορων 
θεσμικών οργάνων ως προς τις αιτίες και 
τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν για 
την μείωση της φτώχειας, ιδίως των 
γυναικών και των παιδιών.

Or. pt

Τροπολογία 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις που διεξάγονται σε τοπικό, 2. Οι δράσεις που διεξάγονται σε τοπικό, 
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περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο είναι 
δυνατό να συγχρηματοδοτηθούν από το 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως και κατά 50 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών των δράσεων που 
υλοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του μέρους ΙΙ του παραρτήματος.

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο είναι 
δυνατό να συγχρηματοδοτηθούν από το 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως και κατά 50 %, ακόμη και 
κατά 80% σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών των 
δράσεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να ψηφισθεί ως σύνολο με την Τροπολογία 16.

Τροπολογία 15
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση αυτή πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με 
την τήρηση της αρχής της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την 
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους και την 
εφαρμογή της, καθώς και αξιολόγηση του 
τρόπου με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Έτος 
υπήρξε επωφελές για τις πλέον 
εκτεθειμένες κοινωνικές ομάδες.

Or. fr
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Τροπολογία 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Μέρος ΙΙ - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να 
συνεκτιμούν την ανάγκη παροχής 
ευκαιριών χρηματοδότησης που 
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί 
τόπου και σε σχέδια στα οποία 
συμμετέχουν οι πλέον περιθωριοποιημένες 
ομάδες. Οι δράσεις που διεξάγονται σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό έως και κατά 
50% του συνολικού κόστους ανά κράτος 
μέλος. Η εθνική συγχρηματοδότηση, από 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού ώστε να 
συμπληρώνει την κοινοτική 
χρηματοδότηση. Κατά την επιλογή των 
δράσεων, οι εθνικοί εκτελεστικοί φορείς 
θα είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν 
και σε ποιο βαθμό θα ζητήσουν 
συγχρηματοδότηση από τον οργανισμό 
που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των 
επιμέρους δράσεων.

1. Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να 
συνεκτιμούν την ανάγκη παροχής 
ευκαιριών χρηματοδότησης που 
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί 
τόπου και σε σχέδια στα οποία 
συμμετέχουν οι πλέον περιθωριοποιημένες 
ομάδες. Οι δράσεις που διεξάγονται σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό έως και κατά 
50% του συνολικού κόστους ανά κράτος 
μέλος. Η εθνική συγχρηματοδότηση, από 
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού ώστε να 
συμπληρώνει την κοινοτική 
χρηματοδότηση. Με την συμφωνία της 
Επιτροπής, ιδιαίτερες δράσεις με ισχυρή 
ευρωπαϊκή διάσταση σε εθνικό επίπεδο 
μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 
μέχρι και 80% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών. Κατά την επιλογή των δράσεων, 
οι εθνικοί εκτελεστικοί φορείς θα είναι 
ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν και σε ποιο 
βαθμό θα ζητήσουν συγχρηματοδότηση 
από τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για 
την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

To vote in block with AM 14.
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Τροπολογία 17
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Μέρος ΙV - σημείο 2 - παύλα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παιδική φτώχεια και μετάδοση της 
φτώχειας από γενιά σε γενιά·

- εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και της 
μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε
γενιά με μεγαλύτερη υποστήριξη της 
οικογένειας και των συγγενικών δεσμών

Or. fr
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