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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει 

τις βασικές δράσεις και τους τομείς του 

προγράμματος που υποχρηματοδοτούνται, 

όπως η ΒΔ2 Στρατηγικές Συμπράξεις, 

εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία, σχολική 

εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση (ΕΕK) και τις δράσεις που 

θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο 

από την αύξηση του προϋπολογισμού· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η 

διαρκής παρακολούθηση του 

προγράμματος, ώστε να εντοπίζονται οι εν 

λόγω κλάδοι και τομείς και να 

λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα το 

συντομότερο· τονίζει την ανάγκη 

διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης 

για την κινητικότητα, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην αύξηση της κινητικότητας 

υποεκπροσωπούμενων ομάδων· τονίζει 

ότι, λόγω της τομεακής φύσης των 

αναγκών, χρειάζονται στον προϋπολογισμό 

χωριστά κονδύλια για τους διαφορετικούς 

τομείς· επισημαίνει ότι τα κονδύλια θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο 

πλαίσιο των απαιτήσεων του 

προγράμματος· 

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει 

τις βασικές δράσεις και τους τομείς του 

προγράμματος που υποχρηματοδοτούνται, 

όπως η ΒΔ2 Στρατηγικές Συμπράξεις, 

εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία, σχολική 

εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση (ΕΕK) και τις δράσεις που 

θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο 

από την αύξηση του προϋπολογισμού· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η 

διαρκής παρακολούθηση του 

προγράμματος, ώστε να εντοπίζονται οι εν 

λόγω κλάδοι και τομείς και να 

λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα το 

συντομότερο· τονίζει ότι, λόγω της 

τομεακής φύσης των αναγκών, χρειάζονται 

στον προϋπολογισμό χωριστά κονδύλια για 

τους διαφορετικούς τομείς· επισημαίνει ότι 

τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά στο πλαίσιο των απαιτήσεων 

του προγράμματος· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία 

των δράσεων ΕΕΚ του προγράμματος 

Erasmus+ όταν στηρίζουν την ένταξη ή 

επανένταξη των μη προνομιούχων 

ομάδων σε προγράμματα 

εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης, 

με σκοπό την ενίσχυση της μετάβασής 

τους στην αγορά εργασίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. υποδεικνύει το Erasmus+ ως 

σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ποιοτική και 

χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ και η 

κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ 

διαδραματίζουν καίριο οικονομικό και 

κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη, σε μια 

ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, 

ως μέσο που παρέχει στους νέους 

ανθρώπους και στους ενήλικες 

επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες 

ζωής που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση 

από την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

στην εργασία· υπογραμμίζει ότι η ΕΕΚ 

και η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ 

θα πρέπει να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, 

τη μη εισαγωγή διακρίσεων και την 

κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες, 

συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που 

υποεκπροσωπούνται στην ΕΕK και των 

ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των 

Ρομά, των άνεργων νέων, των ατόμων με 

αναπηρία, των κατοίκων 

απομακρυσμένων περιοχών και των 

μεταναστών· προτείνει να δοθεί επίσης 

έμφαση σε δικαιούχους με ελάχιστα 

προσόντα, προκειμένου να αυξηθεί η 

συμμετοχή τους και να βελτιωθεί, με τον 

τρόπο αυτό, η απήχηση των 

33. υποδεικνύει το Erasmus+ ως 

σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ποιοτική και 

χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ και η 

κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ 

διαδραματίζουν καίριο οικονομικό και 

κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη, σε μια 

ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, 

ως μέσο που παρέχει στους νέους 

ανθρώπους και στους ενήλικες 

επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες 

ζωής που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση 

από την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

στην εργασία· προτείνει να δοθεί επίσης 

έμφαση σε δικαιούχους με ελάχιστα 

προσόντα, προκειμένου να αυξηθεί η 

συμμετοχή τους και να βελτιωθεί, με τον 

τρόπο αυτό, η απήχηση των 

προγραμμάτων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη 

διευρωπαϊκή κινητικότητα ακόμα και σε 

περιόδους κρίσης και να προσφέρει 

επιλογές που να επιτρέπουν στις χώρες 

που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν 

πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+ · 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της 

επιτροπής του προγράμματος, όπως αυτή 

ορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του 

προγράμματος Erasmus+, ως κύριου 

παράγοντα για την εφαρμογή του 

προγράμματος και για την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας μέσω 

της αυξημένης συμπληρωματικότητας 

και συνέργειας του Erasmus+ με τις 

εθνικές πολιτικές· ζητεί να ενισχυθούν ο 

ρόλος της επιτροπής του προγράμματος, 

και ο ρόλος της στις αποφάσεις σε θέματα 

πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 

συνεχίσει να γνωστοποιεί λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των 

υπό κεντρική διαχείριση χρηματοδοτικών 

πόρων στην επιτροπή του προγράμματος· 

39. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της 

επιτροπής του προγράμματος, όπως αυτή 

ορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του 

προγράμματος Erasmus+, ως κύριου 

παράγοντα για την εφαρμογή του 

προγράμματος· ζητεί να ενισχυθούν ο 

ρόλος της επιτροπής του προγράμματος, 

και ο ρόλος της στις αποφάσεις σε θέματα 

πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 

συνεχίσει να γνωστοποιεί λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των 

υπό κεντρική διαχείριση χρηματοδοτικών 

πόρων στην επιτροπή του προγράμματος· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. καλεί την Επιτροπή και, αντίστοιχα, τη 

Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον 

Πολιτισμό (ΓΔ EAC) και τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού (EACEA) να προωθήσουν 

περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις, όπως 

η Bασική Δράση 2, προτείνοντας επαρκή 

χρηματοδότηση, ανάλογη με το μέγεθος 

των δράσεων· 

42. καλεί την Επιτροπή και, αντίστοιχα, τη 

Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον 

Πολιτισμό (ΓΔ EAC) και τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού (EACEA) να προωθήσουν 

περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις, όπως 

η Bασική Δράση 2· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση 

της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

οργανισμών και του Εκτελεστικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού (EACEA) για την προαγωγή 

δράσεων κεντρικής διαχείρισης στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 

την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης, τη 

βελτίωση της αναγνωρισιμότητας το 

προγράμματος, την παροχή πρόσθετων 

πληροφοριών μεταξύ των δυνητικών 

αιτούντων σχετικά με το πρόγραμμα, 

καθώς και για την ανταλλαγή ανάδρασης 

(feedback) σχετικά με τη βελτίωση της 

διαδικασίας υλοποίησής τους· ζητεί από 

την Επιτροπή να καταρτίσει, σε 

συνεργασία με τους εθνικούς 

οργανισμούς, ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 

γραμμές εφαρμογής προοριζόμενες για 

τους εθνικούς οργανισμούς· ζητεί να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ 

Επιτροπής, εθνικών οργανισμών, 

δικαιούχων του προγράμματος, 

εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών και του EACEA, με την 

ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επικοινωνίας 

για την ανταλλαγή πληροφοριών και 

ορθών πρακτικών, στο πλαίσιο της οποίας 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν 

να λαμβάνουν ποιοτικές πληροφορίες, 

43. ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση 

της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 

οργανισμών και του Εκτελεστικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού (EACEA) για την παροχή της 

αναγκαίας υποστήριξης, τη βελτίωση της 

αναγνωρισιμότητας το προγράμματος, την 

παροχή πρόσθετων πληροφοριών μεταξύ 

των δυνητικών αιτούντων σχετικά με το 

πρόγραμμα, καθώς και για την ανταλλαγή 

ανάδρασης (feedback) σχετικά με τη 

βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησής 

τους· ζητεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία 

μεταξύ Επιτροπής, εθνικών οργανισμών, 

δικαιούχων του προγράμματος, 

εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών και του EACEA, με την 

ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επικοινωνίας 

για την ανταλλαγή πληροφοριών και 

ορθών πρακτικών, στο πλαίσιο της οποίας 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν 

να λαμβάνουν ποιοτικές πληροφορίες, 

καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και 

προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του 

προγράμματος· τονίζει την ανάγκη 

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων 

και των δικαιούχων στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής του προγράμματος· επισημαίνει 

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1288/2013, η επίτευξη του στόχου αυτού 
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καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και 

προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του 

προγράμματος· τονίζει την ανάγκη 

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων 

και των δικαιούχων στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής του προγράμματος· επισημαίνει 

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1288/2013, η επίτευξη του στόχου αυτού 

θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη 

συγκρότηση μόνιμων υποεπιτροπών όπου 

θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των 

ενδιαφερόμενων φορέων και των 

δικαιούχων, τομεακοί εθνικοί οργανισμοί, 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών· 

θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη 

συγκρότηση μόνιμων υποεπιτροπών όπου 

θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των 

ενδιαφερόμενων φορέων και των 

δικαιούχων, τομεακοί εθνικοί οργανισμοί, 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει 

τη σχολική διάσταση του προγράμματος, 

επιτρέποντας περισσότερη κινητικότητα 

μαθητών και απλούστευση των 

χρηματοδοτικών και διοικητικών 

διαδικασιών για τα σχολεία και για τους 

παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε 

να αξιοποιηθεί η γενική επιδίωξη του 

Erasmus+ να προωθεί τη διατομεακή 

συνεργασία, και με την προοπτική του να 

ενθαρρυνθούν οι πάροχοι μη τυπικής 

εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε 

συμπράξεις με σχολεία· προτρέπει την 

Επιτροπή να ενισχύσει μεθόδους 

ανάπτυξης κοινωνικομορφωτικών 

δραστηριοτήτων για τους νέους (youth 

work) και μη τυπικής εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο του προγράμματος παρέχοντας 

υποστήριξη σε οργανώσεις νεολαίας και 

άλλους παρόχους κοινωνικομορφωτικών 

δραστηριοτήτων για τους νέους, καθώς 

και συνεχίζοντας να στηρίζει τη 

Σύμπραξη ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τη νεολαία· 

52. ζητεί από την Επιτροπή να 

απλουστεύσει τις χρηματοδοτικές και 

διοικητικές διαδικασίες για τα σχολεία και 

για τους παρόχους μη τυπικής 

εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί η γενική 

επιδίωξη του Erasmus+ να προωθεί τη 

διατομεακή συνεργασία, και με την 

προοπτική του να ενθαρρυνθούν οι 

πάροχοι μη τυπικής εκπαίδευσης να 

συμμετέχουν σε συμπράξεις με σχολεία·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. επικροτεί την καθιέρωση δυο τύπων 

στρατηγικής σύμπραξης, σαν ένα πρώτο 

και σημαντικό θετικό βήμα προκειμένου 

να βελτιωθούν οι πιθανότητες των μικρού 

μεγέθους φορέων να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα, δεδομένου ότι αυτοί συχνά 

δυσκολεύονται να τηρήσουν τις απαιτήσεις 

και έτσι υφίστανται άνιση μεταχείριση η 

οποία υποσκάπτει τη φήμη και 

πειστικότητα του προγράμματος· καλεί την 

Επιτροπή να πραγματοποιήσει βελτιώσεις 

που θα καταστήσουν το πρόγραμμα πιο 

ελκυστικό, ώστε να στις δραστηριότητές 

του να περιλαμβάνονται περισσότεροι 

μικροί φορείς, με τελικό στόχο την αύξηση 

του ποσοστού συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα, βάσει απαιτήσεων ποιότητας· 

επικροτεί την κατάρτιση ευρωπαϊκών 

κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής και 

την ανάπτυξη ενός ιστοτόπου με 

λεπτομερέστερο κατάλογο συχνών 

ερωτήσεων (FAQ), ώστε να 

απλουστευθούν οι απαντήσεις για τα 

κριτήρια επιλογής και να επεξηγούνται 

επιλεγμένα έργα που θα διευκρινίζουν τον 

τρόπο επιλογής και θα βοηθούν καλύτερα 

τους μικρούς φορείς· τονίζει την ανάγκη 

να συμμετέχουν διαφορετικοί φορείς στις 

δραστηριότητες του προγράμματος και να 

υπάρχει ισορροπία μεταξύ τους· 
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και έτσι υφίστανται άνιση μεταχείριση η 

οποία υποσκάπτει τη φήμη και 

πειστικότητα του προγράμματος· 

επισημαίνει, ωστόσο, τις επιφυλάξεις 

πολλών εθνικών υπηρεσιών που είναι 

αρμόδιες για το κεφάλαιο για τη νεολαία 

όσον αφορά την κατάργηση του 

υποτμήματος «Εθνικές πρωτοβουλίες για 

τη νεολαία», η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

να δοθεί ώθηση σε διακρατικά σχέδια εις 

βάρος τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών 

σχεδίων και είναι, συνεπώς, επιζήμια για 

τα μικρά σχέδια και τα σχέδια που 

εκτελούνται από άτυπες ομάδες νέων 

ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να 
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κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής και 
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