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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης των κρατών μελών που 
περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για 
την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας:

(2) Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης των κρατών μελών που 
περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για 
την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας:

- προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αυξάνοντας την προσφορά 
εργασίας και εκσυγχρονίζοντας τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας,

- προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αυξάνοντας την προσφορά 
εργασίας, εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας και υιοθετώντας 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ισότητας 
των φύλων και κατάργησης των 
διακρίσεων

- βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής 
εργαζομένων και επιχειρήσεων, και

- βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής 
εργαζομένων και επιχειρήσεων, και

- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων.

- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων.

Or. fr
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - 1η παράγραφος - 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Την πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης και η μείωση της 
ανεργίας και της αεργίας, με την αύξηση 
της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, 
μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
που συνδυάζει ευελιξία και ασφάλεια στην 
απασχόληση έχουν ζωτική σημασία για τη 
διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι’ 
αυτό απαιτούνται πολιτικές που θα 
καλύπτουν ταυτόχρονα την ευελιξία των 
αγορών εργασίας, την οργάνωση της 
εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις καθώς 
και την ασφάλεια της απασχόλησης και 
την κοινωνική ασφάλιση.

- Την πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης και η μείωση της 
ανεργίας και της αεργίας, με την αύξηση 
της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, 
μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
που συνδυάζει ευελιξία και ασφάλεια στην 
απασχόληση έχουν ζωτική σημασία για τη 
διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι’ 
αυτό απαιτούνται πολιτικές που θα 
καλύπτουν ταυτόχρονα την ευελιξία των 
αγορών εργασίας, την οργάνωση της 
εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, ιδίως
με στόχο το συνδυασμό της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής
ζωής,  καθώς και την ασφάλεια της 
απασχόλησης και την κοινωνική 
ασφάλιση.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - 1η παράγραφος - 2η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας: Οι 
προσπάθειες αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και 
τη μείωση του κατακερματισμού και του 
ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. Οι 
συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, 

- Τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας: Οι 
προσπάθειες αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και 
τη μείωση του κατακερματισμού, του 
ποσοστού των επισφαλών θέσεων 
εργασίας,  και του ποσοστού των φτωχών 
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παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει 
να αξιοποιηθούν πλήρως.

εργαζομένων. Οι συνεργίες μεταξύ 
ποιότητας στην εργασία, παραγωγικότητας 
και απασχόλησης πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - 1η παράγραφος - 3η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών - την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

- Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των μονογονεϊκών 
οικογενειών - την πρόληψη του 
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, τη 
στήριξη της ενσωμάτωσης μειονεκτούντων 
ατόμων στην απασχόληση, και για τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 
όσον αφορά την απασχόληση, την ανεργία 
και την παραγωγικότητα της εργασίας, 
ιδίως σε περιοχές με αναπτυξιακή 
υστέρηση. Απαιτείται ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης με την ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και της κοινωνικής ένταξης.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - 2η παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς 

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς 
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παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων 
και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή 
μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο 
όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. 
Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη δημογραφική 
πρόκληση. Ως τμήμα μιας νέας 
διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη 
σημαντικής μείωσης των διαφορών στην 
απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ 
υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της 
ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους.

παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων 
και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή 
μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο 
όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, 
κυρίως με την αυστηρή εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών οδηγιών για την ίση 
μεταχείριση. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική 
πρόκληση. Ως τμήμα μιας νέας 
διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη 
σημαντικής μείωσης των διαφορών στην 
απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ 
υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της 
ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - 6η παράγραφος - 3η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων.

- αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων και την προώθηση 
της διαφοροποίησης των επαγγελματικών 
επιλογών, με στόχο την αύξηση της 
ικανότητας επαγγελματικής ένταξης  των 
ανδρών και των γυναικών καθόλη τη 
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διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Τμήμα 1 - 1η παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αύξηση της απασχόλησης είναι το 
αποτελεσματικότερο μέσο οικονομικής 
ανόδου και διαμόρφωσης οικονομιών που 
ευνοούν την κοινωνική ένταξη, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους μη ικανούς προς 
εργασία. Η προώθηση μιας προσέγγισης 
της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και 
ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση 
της καταλληλότητάς τους, της οικονομικής 
βιωσιμότητάς τους και της ικανότητας 
προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν 
επιτακτικές ανάγκες λόγω της 
αναμενόμενης μείωσης του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση των επίμονων διαφορών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα 
της απασχόλησης και την αντιμετώπιση 
των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των 
νέων, ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής 
προσέγγισης, και στην προώθηση της 
ενεργής ένταξης των ατόμων που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας. Εντατική δράση απαιτείται 
επίσης για τη βελτίωση της κατάστασης 
των νέων στην αγορά εργασίας και στην 
αισθητή μείωση της ανεργίας των νέων, η 
οποία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από το 
ποσοστό της συνολικής ανεργίας.

Η αύξηση της απασχόλησης είναι το 
αποτελεσματικότερο μέσο οικονομικής 
ανόδου και διαμόρφωσης οικονομιών που 
ευνοούν την κοινωνική ένταξη, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους μη ικανούς προς 
εργασία. Η προώθηση μιας προσέγγισης 
της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και 
ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση 
της καταλληλότητάς τους, της οικονομικής 
βιωσιμότητάς τους και της ικανότητας 
προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν 
επιτακτικές ανάγκες λόγω της 
αναμενόμενης μείωσης του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση των επίμονων διαφορών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα 
της απασχόλησης και την αντιμετώπιση 
των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των 
νέων, ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής 
προσέγγισης, και στην προώθηση της 
ενεργούς ένταξης των ατόμων που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, κυρίως δε των ατόμων που 
αποτελούν θύματα πολλαπλών 
διακρίσεων. Εντατική δράση απαιτείται 
επίσης για τη βελτίωση της κατάστασης 
των νέων στην αγορά εργασίας και στην 
αισθητή μείωση της ανεργίας των νέων, η 
οποία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από το 
ποσοστό της συνολικής ανεργίας.
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Τμήμα 1 - 2η παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για τη διευκόλυνση της προόδου 
στην απασχόληση, είτε πρόκειται για 
πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας είτε 
για επιστροφή στην απασχόληση μετά από 
διακοπή είτε για την επιθυμία παράτασης 
της επαγγελματικής ζωής. Η ποιότητα των 
θέσεων απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και 
των κοινωνικών παροχών, οι συνθήκες 
εργασίας, η πρόσβαση στη δια βίου 
μάθηση και οι προοπτικές σταδιοδρομίας 
είναι ζωτικής σημασίας για μια προσέγγιση 
ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση, 
όπως και η στήριξη και τα κίνητρα που 
προβλέπονται από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας. Η προώθηση μιας 
προσέγγισης της εργασίας με βάση τον 
κύκλο ζωής και μιας καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
οικογένειας απαιτούν πολιτικές που 
προβλέπουν ρυθμίσεις για τη φροντίδα των 
παιδιών. Η εξασφάλιση της κάλυψης ενός 
ποσοστού τουλάχιστον 90% των παιδιών 
ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και 
τουλάχιστον του 33% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών μέχρι το 2010 αποτελούν 
χρήσιμα ποσοτικά κριτήρια αναφοράς. Για 
να αυξηθεί το μέσο ποσοστό απασχόλησης 
των γονέων, και ιδίως μονογονεϊκών 
οικογενειών, απαιτούνται μέτρα για τη 
στήριξη των οικογενειών. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
μονογονεϊκών και των πολύτεκνων 
οικογενειών. Επιπλέον η παράταση του 

Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για τη διευκόλυνση της προόδου 
στην απασχόληση, είτε πρόκειται για 
πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας είτε 
για επιστροφή στην απασχόληση μετά από 
διακοπή είτε για την επιθυμία παράτασης 
της επαγγελματικής ζωής. Η ποιότητα των 
θέσεων απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και 
των κοινωνικών παροχών, οι συνθήκες 
εργασίας, η πρόσβαση στη δια βίου 
μάθηση και οι προοπτικές σταδιοδρομίας 
είναι ζωτικής σημασίας για μια προσέγγιση 
ευελιξίας με ασφάλεια στην απασχόληση, 
όπως και η στήριξη και τα κίνητρα που 
προβλέπονται από τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας. Η προώθηση μιας 
προσέγγισης της εργασίας με βάση τον 
κύκλο ζωής και μιας καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ εργασίας και 
οικογένειας απαιτούν πολιτικές που 
προβλέπουν ρυθμίσεις για τη φροντίδα των 
παιδιών. Η εξασφάλιση της κάλυψης ενός 
ποσοστού τουλάχιστον 90% των παιδιών 
ηλικίας από 3 ετών έως την ηλικία 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και 
τουλάχιστον του 33% των παιδιών ηλικίας 
κάτω των 3 ετών μέχρι το 2010 αποτελούν 
στόχο πρωταρχικής σημασίας. Για να 
αυξηθεί το μέσο ποσοστό απασχόλησης 
των γονέων, και ιδίως μονογονεϊκών 
οικογενειών, απαιτούνται μέτρα για τη 
στήριξη των οικογενειών. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μονογονεϊκών και των πολύτεκνων 
οικογενειών, καθώς και των οικογενειών 
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επαγγελματικού βίου, απαιτεί αύξηση κατά 
πέντε έτη σε επίπεδο ΕΕ του πραγματικού 
μέσου όρου της ηλικίας εξόδου από την 
αγορά εργασίας μέχρι το 2010 (έναντι 
ηλικίας 59,9 το 2001). Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να θεσπίσουν μέτρα για την 
προστασία της υγείας, την πρόληψη και 
την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής με 
στόχο τον περιορισμό των 
ιατροφαρμακευτικών επιβαρύνσεων, την
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 
και την παράταση του επαγγελματικού 
βίου.

που έχουν εξαρτώμενα ηλικιωμένα άτομα 
ή άτομα με αναπηρία. Επιπλέον η 
παράταση του επαγγελματικού βίου, 
απαιτεί αύξηση κατά πέντε έτη σε επίπεδο 
ΕΕ του πραγματικού μέσου όρου της 
ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας 
μέχρι το 2010 (έναντι ηλικίας 59,9 το 
2001). Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
θεσπίσουν μέτρα για την προστασία της 
υγείας, την πρόληψη και την προώθηση 
υγιεινού τρόπου ζωής με στόχο τον 
περιορισμό των ιατροφαρμακευτικών 
επιβαρύνσεων, την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας και την 
παράταση του επαγγελματικού βίου.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18 - 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ανανέωση των προσπαθειών για τη 
διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για 
νέους και μείωση της ανεργίας των νέων, 
όπως ζητείται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
για τη Νεολαία,

- ανανέωση των προσπαθειών για τη 
διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για 
νέους και μείωση της ανεργίας των νέων, 
όπως ζητείται στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 
για τη Νεολαία, και συγχρόνως 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18 - 5η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 

- εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
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συμπεριλαμβανομένης της 
συνταξιοδότησης και της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
διασφαλίζοντας την κοινωνική 
καταλληλότητά τους, τη 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους και 
την ικανότητα προσαρμογής τους στην 
εξέλιξη των αναγκών, κατά τρόπο ώστε να 
υποστηριχθεί η συμμετοχή στην 
απασχόληση και η παράταση του 
επαγγελματικού βίου.

συμπεριλαμβανομένης της 
συνταξιοδότησης και της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
διασφαλίζοντας την κοινωνική 
καταλληλότητά τους, τη 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητά τους και 
την ικανότητα προσαρμογής τους στην 
εξέλιξη των αναγκών, κατά τρόπο ώστε να 
υποστηριχθεί η συμμετοχή στην 
απασχόληση και η οικονομική 
ανεξαρτησία, καθώς και η ενίσχυση της 
παραμονής των εργαζομένων στην αγορά 
εργασίας και  η παράταση του 
επαγγελματικού βίου.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 19 - 3η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- με την ανάπτυξη νέων πηγών 
απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών 
για άτομα και επιχειρήσεις, ιδίως σε τοπικό 
επίπεδο.

- με την ανάπτυξη νέων πηγών 
απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών 
για άτομα και επιχειρήσεις, ιδίως σε τοπικό 
επίπεδο, μέσω της κοινωνικής 
αναβάθμισης αυτών των τομέων.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 20 - 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, ιδίως των 
υπηρεσιών απασχόλησης, αποβλέποντας 
επίσης σε μεγαλύτερη διαφάνεια των 
δυνατοτήτων απασχόλησης και κατάρτισης 

- εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, ιδίως των 
υπηρεσιών απασχόλησης, αποβλέποντας 
επίσης σε μεγαλύτερη διαφάνεια των 
δυνατοτήτων απασχόλησης και κατάρτισης 
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σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
και στην τήρηση των ισχυόντων κανόνων
στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών,

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 23 - 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η 
πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και 
της επιχειρηματικής κατάρτισης,

- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η 
πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και 
της επιχειρηματικής κατάρτισης, με 
προώθηση συγχρόνως της συμμετοχής 
των γυναικών στους τομείς στους οποίους 
η γυναικεία αντιπροσώπευση υστερεί,

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 23 - 3η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 
επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών 
επιμερισμού του κόστους, με προοπτική 
την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή 
κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 
επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών 
επιμερισμού του κόστους, με προοπτική 
την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή 
κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
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ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους και
τους μεγαλύτερους στην ηλικία 
εργαζόμενους.

ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους, τους 
μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους 
και τους εργαζομένους που 
απομακρύνθηκαν προσωρινά από την 
αγορά εργασίας για να μπορέσουν να 
συνδυάσουν την επαγγελματική με την 
οικογενειακή τους ζωή.

Or. fr
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