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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Erasmus+ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ και συνιστά ένα ισχυρό 
σήμα κατατεθέν για την Ευρώπη. Έχει διαδραματίσει ζωτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο 
στην προώθηση της ταυτότητας, των αξιών και της ιδιότητας του πολίτη της Ευρώπης, της 
ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της ποιοτικής απασχόλησης και της 
κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας θετικά στη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στη διά βίου μάθηση. Το πρόγραμμα έχει προσφέρει 
στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αποκτήσουν εγκάρσιες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, 
τόσο προσωπικού όσο και επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά και τις ικανότητες που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και δίνουν 
στους νέους τη δυνατότητα να ζήσουν ολοκληρωμένες ζωές.  

Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι η ονομασία του προγράμματος αποτυπώνει τον 
πραγματικό χαρακτήρα του Erasmus+, και ο συντάκτης προτείνει να διατηρηθεί το σύμβολο 
«+» στην ονομασία του προγράμματος. Το Erasmus+ υπερβαίνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και επικεντρώνεται σε όλους τους τομείς και τις φάσεις της εκπαίδευσης, όπως η διά βίου 
μάθηση ή η εκπαίδευση ενηλίκων, και όλες αυτές οι διαφορετικές πρωτοβουλίες και δράσεις 
πρέπει να τεθούν υπό τη αιγίδα του Erasmus+ με την ευρεία έννοια.

Λόγω της σημασίας και του αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο 
ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα 
Erasmus+ θα πρέπει να καλύψει τους πρόσθετους στόχους πολιτικής που αφορούν την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τονίστηκαν στο 
Γκέτεμποργκ, καθώς και τις προτεραιότητες της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τη 
νεολαία, και να υλοποιήσει την προσέγγιση της διά βίου μάθησης. Η αύξηση του 
προϋπολογισμού του προγράμματος θα αποτυπώσει μια σαφή ευρωπαϊκή δέσμευση όσον 
αφορά τις εν λόγω προτεραιότητες.

Το Erasmus+ αποτελεί βασικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε ολόκληρη την ΕΕ, προσφέροντας εμπειρίες 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ που διαδραματίζουν ζωτικό οικονομικό και κοινωνικό 
ρόλο στην Ευρώπη. Η συμπερίληψη της ΕΕΚ στο πρόγραμμα Erasmus+ φέρνει το 
πρόγραμμα πιο κοντά σε μεγαλύτερη ποικιλία πολιτών, με αποτέλεσμα ίσες ευκαιρίες και 
κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες. Το πρόγραμμα απαιτεί κατάλληλο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να 
ενισχυθούν η άρση των αποκλεισμών και η ποιότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Θα πρέπει επίσης 
να παρέχεται ειδική διαρθρωτική στήριξη, καθώς και ευελιξία και προσαρμοσμένα 
συστήματα χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Στην Ευρώπη 
εξακολουθεί να είναι αναγκαία μια ώθηση του γοήτρου καθώς και της ποιότητας της ΕΕΚ, 
ενώ οι ανταλλαγές σπουδαστών ή οι πρωτοβουλίες για το προσωπικό στο πλαίσιο της ΕΕΚ 
μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και το κύρος των οικείων 
ιδρυμάτων αλλά και της ίδιας της ΕΕΚ.

Το πρόγραμμα είναι επίσης σημαντικό για να εξασφαλιστεί ότι η διά βίου μάθηση και η 
συνεχής ανάπτυξη των βασικών για την ΕΕ ικανοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της ζωής όλων των Ευρωπαίων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
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αποφασιστικά τη σημασία των έργων που στοχεύουν σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, έχουν προσέγγιση διά βίου μάθησης και προωθούν ευέλικτες διαδρομές. 
Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διά βίου μάθηση θα πρέπει να 
αποτελεί εγκάρσιο στόχο του Erasmus+. Θα πρέπει να διατεθεί στο πρόγραμμα ο κατάλληλος 
προϋπολογισμός για να ενθαρρυνθεί η διατομεακή συνεργασία και να επιτραπεί σε 
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού να 
οικοδομήσουν κοινά έργα επί εγκάρσιων θεμάτων. 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αντιμετωπίζει πολλές από τις πιο πιεστικές προκλήσεις στην 
Ευρώπη, όπως η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, ο επαναπροσδιορισμός των 
δεξιοτήτων λόγω της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης, και η ένταξη των κοινωνικά 
απομονωμένων ατόμων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ 
θα πρέπει να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη στήριξη 
ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να αποτυπωθεί η ευρωπαϊκή δέσμευση για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.  

Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το νέο πρόγραμμα 
Erasmus + πρέπει να επικεντρωθεί σαφώς στην πολυδεκτικότητα και να προσεγγίσει 
περισσότερο τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από 
κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι Ρομά, οι άνεργοι νέοι, τα άτομα με σωματικές ή 
νοητικές αναπηρίες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. 
Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι χρειάζονται ειδικά προγράμματα 
χρηματοδότησης, όπως η προχρηματοδότηση, καθώς και ενισχυμένες δομές υποστήριξης σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τούτες περιλαμβάνουν την πολιτιστική, κοινωνική, γλωσσική 
υποστήριξη, καθώς και την υποστήριξη με τη μορφή διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία της κινητικότητας, έτσι ώστε τα άτομα με λιγότερες 
ευκαιρίες να αποκτήσουν απρόσκοπτη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι ένα σημαντικό ταμείο 
υποστήριξης για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες σε επίπεδο κρατών μελών, και, μέσω της 
ανταλλαγής κοινών στόχων και της εξασφάλισης της κατάλληλης διαχείρισης και 
συντονισμού, θα πρέπει να αποτελέσει συμπλήρωμα των προγραμμάτων κινητικότητας 
Erasmus+.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως 
επιχορηγήσεις, καταβολή εφάπαξ ποσών για την κάλυψη εξόδων ταξιδίου ή διοικητικών 
εξόδων, δαπάνες κατ’ αποκοπή ή βάσει μοναδιαίου κόστους, θα πρέπει να επανεξετάζονται 
τακτικά και να προσαρμόζονται στα έξοδα διαβίωσης, παραμονής και μετακίνησης στη χώρα 
ή την περιφέρεια υποδοχής.

Επιπλέον, θεωρεί ότι θα πρέπει να τηρείται δεόντως η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία» και ζητεί οι δαπάνες προσωπικού για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στα ίδια 
έργα που αφορούν πνευματικά προϊόντα να βασίζονται σε ενιαία αμοιβή.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της 
Επιτροπής να δημιουργηθούν ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις αριστείας, όπως τα «κέντρα 
επαγγελματικής αριστείας» ή τα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια», αλλά ζητεί αυτές οι εταιρικές 
σχέσεις να έχουν πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να 
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αποφευχθεί η δυσανάλογη στήριξη ορισμένων κρατών μελών, και θεωρεί ότι θα πρέπει να 
δεσμευθεί σαφώς οριοθετημένη οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό του Erasmus+.

Θεωρεί ότι, προκειμένου να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του προγράμματος 
Erasmus+ να παρέχει ποιοτικές εμπειρίες μάθησης, η πρωτοβουλία Discover EU πρέπει να 
συμπεριλάβει μια ισχυρή συνιστώσα μάθησης για να αποτελέσει μέρος του προγράμματος.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο σημαντικός προϋπολογισμός του Erasmus+ θα 
πρέπει να δαπανηθεί με τρόπο που να εξασφαλίζει τον μέγιστο δυνατό θετικό αντίκτυπο για 
τους ευρωπαίους πολίτες. Επιμένει, ως εκ τούτου, ότι το πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει 
την ποιότητα των εμπειριών κινητικότητας με βάση τις αρχές που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα1. Πρέπει να εξασφαλιστούν ποιοτικές πρακτικές 
παροχές όσον αφορά την ενημέρωση, την προετοιμασία, την υποστήριξη και την αναγνώριση 
της πείρας και των προσόντων, καθώς και σαφή μαθησιακά προγράμματα και αποτελέσματα. 

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι το πρόγραμμα, με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω των εμπειριών κινητικότητας σε οποιοδήποτε 
πλαίσιο θα είναι δεόντως τεκμηριωμένες, επικυρωμένες και αναγνωρισμένες, καθώς και 
ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού και οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις θα συνδέονται με 
διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης. Καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πλήρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, της σύστασης του Συμβουλίου για την 
επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και των ευρωπαϊκών εργαλείων που 
συνεισφέρουν στην αναγνώριση της μάθησης στο εξωτερικό και εξασφαλίζουν την ποιότητα 
της μάθησης.

Συμπερασματικά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι το νέο πρόγραμμα 
Erasmus+ επιφέρει πολυάριθμες πολύτιμες αλλαγές και ότι, με βάση την ποιοτική 
εφαρμογή του, θα έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στο μέλλον της Ευρώπης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

                                               
1 Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 2006/961/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα [Επίσημη Εφημερίδα L 394 της 30.12.2006].
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Erasmus»: του προγράμματος της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1288/2013

για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Erasmus+»: του προγράμματος της 
Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών 
μεταβολών που προκαλούνται από την 
τεχνολογική επανάσταση και την 
παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη 
μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία 
και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη 
δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με 
συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρει στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο 
δημοκρατική Ένωση.

(1) Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών 
μεταβολών, η επένδυση στη μαθησιακή
κινητικότητα, την εκπαίδευση για τη 
δημοκρατία και την αλληλεγγύη, τη 
συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων 
πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη 
δημιουργία ανθεκτικών, δημοκρατικών
κοινωνιών με συνοχή και χωρίς 
αποκλεισμούς και τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας και της αλληλεγγύης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρει στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο 
δημοκρατική Ένωση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η κινητικότητα δεν πρέπει να 
είναι κάτι το αναπόφευκτο που οφείλεται 
στην έλλειψη προοπτικών στον τόπο 
κατοικίας, αλλά μια επιλογή ανοιχτή σε 
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όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική προέλευση, το πολιτισμικό 
υπόβαθρο και τα διαθέσιμα μέσα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν 
πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 
ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση 
προκειμένου να διατηρήσει και να 
αποκτήσει δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην 
κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία 
τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

(4) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν 
πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 
ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση 
προκειμένου να διατηρήσει και να 
αποκτήσει δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην 
κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία 
την ένταξη στην αγορά εργασίας. 
Σύμφωνα με την τρίτη βασική του αρχή, 
κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού 
έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και ίσες 
ευκαιρίες όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την 
εκπαίδευση, και την πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες που καθίστανται διαθέσιμα 
στο κοινό. Σύμφωνα με τη δέκατη έβδομη 
αρχή του, τα άτομα με αναπηρίες έχουν 
δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη που 
διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, 
υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και 
στην κοινωνία, και εργασιακό περιβάλλον 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Θα 
πρέπει να ενισχυθεί η ισότητα των 
ευκαιριών και να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενωσιακή χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη 
Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά 
κρατών μελών τόνισαν την 
αποφασιστικότητά τους για την παροχή 
καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη 
Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε 
στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι 
επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
προσπάθειες για να εργαστούν για μια 
Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν 
και να αναζητούν εργασία σε όλη την 
Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την 
πολιτιστική μας κληρονομιά και θα 
προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

(5) Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη 
Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά 
κρατών μελών τόνισαν την 
αποφασιστικότητά τους για την παροχή 
καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη 
Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε 
στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι 
επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
προσπάθειες για να εργαστούν για μια 
Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν 
και να αναζητούν αξιοπρεπή εργασία σε 
όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα 
διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά 
και θα προωθεί την πολιτιστική 
πολυμορφία, την αλληλεγγύη και τη 
δημοκρατία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
του προγράμματος Erasmus+ για την 
περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η 
δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 
και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό 
και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του προγράμματος, ενώ απαιτούνται 
επιπλέον βελτιώσεις για την περαιτέρω 

(6) Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
του προγράμματος Erasmus+ για την 
περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η 
δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία 
και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό 
και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του προγράμματος, ενώ απαιτούνται 
επιπλέον βελτιώσεις για να επιτευχθούν οι 
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ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος της περιόδου 2014-2020. 
Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και για το μέλλον του 
προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έντονη
έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου 
εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των 
μηχανισμών υλοποίησης του 
προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες 
βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το 
πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους. Επίσης, 
εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για 
τη διατήρηση του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα του προγράμματος και της 
υποστήριξής του από το ερμηνευτικό 
υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 
της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την 
υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος 
και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης 
του προγράμματος, προωθώντας και 
ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία 
στο πλαίσιο του μελλοντικού 
προγράμματος. Τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι είναι 
αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή διεθνής 
διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί 
και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης.

στόχοι του προγράμματος, να βελτιωθεί η 
ποιότητα των θέσεων κινητικότητας και 
να προσφέρονται ποιοτικές ευκαιρίες 
κινητικότητας για όλους, και, με αυτόν 
τον τρόπο, να ενισχυθεί περαιτέρω η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
της περιόδου 2014-2020. Στις 
διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και για το μέλλον του 
προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν 
έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου 
εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των 
μηχανισμών υλοποίησης του 
προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες 
βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το 
πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και πιο 
διαχειρίσιμο επίσης για μικρότερους 
δικαιούχους και έργα μικρότερου 
μεγέθους. Επίσης, εξέφρασαν την 
υποστήριξή τους για τη διατήρηση του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα του 
προγράμματος και της υποστήριξής του 
από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου 
μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη 
δομή του προγράμματος και κάλεσε την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
διάσταση της δια βίου μάθησης του 
προγράμματος, προωθώντας και 
ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία 
στο πλαίσιο του μελλοντικού 
προγράμματος. Τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι είναι 
αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή διεθνής 
διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί 
και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7



PE628.472v02-00 10/69 AD\1171035EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση 
για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στους 
τομείς των αξιών και της κινητικότητας 
επιβεβαίωσε αυτά τα βασικά πορίσματα 
και τόνισε την ανάγκη να καταστεί το 
πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και να 
συνεχίσει να εστιάζεται στις 
προτεραιότητες του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και στην ενίσχυση των 
προτεραιοτήτων για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά και τη συμμετοχή 
στη δημοκρατική ζωή.

(7) Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση 
για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στους 
τομείς των αξιών και της κινητικότητας 
επιβεβαίωσε αυτά τα βασικά πορίσματα 
και τόνισε την ανάγκη να καταστεί το 
πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και να 
συνεχίσει να εστιάζεται στις 
προτεραιότητες του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και στην ενίσχυση των 
προτεραιοτήτων για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά, τη βελτίωση της 
αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή στη 
δημοκρατική ζωή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια 
Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και 
υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που 
εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή 
έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση 
στη «νεολαία» στο επόμενο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του 
υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του 
προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), 
ενός από τα πλέον προβεβλημένα και 
επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. 
Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει 
να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και 
το πρόγραμμα να απευθύνεται σε 
περισσότερους νέους με λιγότερες 
ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε 
περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε 
άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να 

(8) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια 
Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και 
υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που 
εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή 
έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση 
στη «νεολαία» στο επόμενο 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του 
υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του 
προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), 
ενός από τα πλέον προβεβλημένα και 
επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. 
Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 
με τίτλο: «Το επόμενο ΠΔΠ: 
προετοιμασία της θέσης του 
Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020», 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να 
τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος. Η ενδιάμεση αξιολόγηση 
επιβεβαίωσε ότι ο προϋπολογισμός του 
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εργαστούν. προγράμματος Erasmus+ απορροφάται 
συνεχώς στο σύνολό του και ότι τα 
διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για την 
κάλυψη της μεγάλης ζήτησης. Στόχος του 
νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η 
εξάλειψη των αποκλεισμών και το 
πρόγραμμα να απευθύνεται σε 
περισσότερους νέους με λιγότερες 
ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε 
περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε 
άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να 
εργαστούν.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στην ειδική έκθεσή του με τίτλο 
«Η κινητικότητα στο πλαίσιο του 
Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες 
και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των 
επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω 
βελτιώσεων», που δημοσιεύτηκε στις 6 
Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ξανά 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος, με έμφαση στη 
συνιστώσα για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Ωστόσο, τα στοιχεία της 
προστιθέμενης αξίας που υπερβαίνουν τις 
νομικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής 
προσέγγισης για την κινητικότητα, της 
αύξησης του αισθήματος ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και της πολυγλωσσίας, δεν 
μετρώνται στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
των επιδόσεων. Επομένως, οι ελεγκτές 
ζητούν την καλύτερη ευθυγράμμιση των 
δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση των επιδόσεων του 
προγράμματος με τους στόχους του και 
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την παροχή επιπρόσθετων δεικτών, οι 
οποίοι θα πρέπει να ιεραρχούνται κατά το 
στάδιο αξιολόγησης των έργων, να 
παρακολουθούνται και να αποτελούν 
αντικείμενο αναφορών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Παρόλο που αναγνωρίζει την 
εισαγωγή αρκετών καινοτομιών που 
έχουν συντελέσει στη διοικητική 
απλούστευση στον τομέα της 
κινητικότητας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο συνιστά επίσης στην Επιτροπή, 
στην ίδια έκθεση, την περαιτέρω 
απλούστευση του συστήματος για τη  
μείωση του διοικητικού φόρτου. Οι 
ελεγκτές ζητούν από την Επιτροπή να 
διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και αναφορών για τους 
δικαιούχους και τους μεμονωμένους 
συμμετέχοντες, να βελτιώσει τα εργαλεία 
ΤΠ και να συνεχίσει τη μηχανογράφηση 
των διαδικασιών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική 
εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ», της 24ης 
Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι η αύξηση της 
κινητικότητας εκπαιδευόμενων και 
προσωπικού στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
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Erasmus+, θα αποφέρει πολλά οφέλη στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και 
δεσμεύεται να αναπροσαρμόσει 
περαιτέρω τη χρηματοδοτική στήριξη για 
τους συμμετέχοντες που ταξιδεύουν από 
και προς τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, με τη διατήρηση ειδικών 
κανόνων χρηματοδότησης για τις εν λόγω 
περιφέρειες στο πλαίσιο του Erasmus+, 
καθώς και να διερευνήσει τις 
δυνατότητες επέκτασης της 
περιφερειακής συνεργασίας Erasmus+ για 
περαιτέρω τόνωση της κινητικότητας 
μεταξύ των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών και των γειτονικών τρίτων 
χωρών, και να χρησιμοποιήσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ως 
συμπλήρωμα του Erasmus+.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο 
πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
(το «πρόγραμμα») του προγράμματος 
Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας του 
προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει 
κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική 
και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής–
θα πρέπει να διατηρηθεί για την 
προώθηση ευέλικτων μαθησιακών 
διαδρομών που επιτρέπουν στα άτομα να 
αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα.

(9) Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο 
πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
(το «πρόγραμμα») του προγράμματος 
Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας του 
προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει 
κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική 
και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής–
θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
προωθηθούν ευέλικτες μαθησιακές 
διαδρομές καθώς και μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης που επιτρέπουν στα άτομα 
να αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι 
απαραίτητες για την ατομική ανάπτυξή 
τους και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα. 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
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να προωθήσουν έντονα την διατομεακή 
συνεργασία με έναν επαρκή 
προϋπολογισμό για την υλοποίηση επίσης 
έργων πολιτικής μεγάλης κλίμακας 
καθώς και με την εξασφάλιση της 
ευελιξίας του προϋπολογισμού ούτως 
ώστε οι εθνικές αρχές και οι 
υποβάλλοντες προτάσεις έργων να 
οικοδομούν κοινά έργα επί εγκαρσίων 
θεμάτων, που έχουν προσέγγιση δια βίου 
μάθησης και προωθούν ευέλικτες 
διαδρομές.

__________________ __________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό και για την 
κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 
1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και 
αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 50).

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό και για την 
κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 
1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και 
αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 50).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε 
θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο 
στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων 
της πολιτικής και των προτεραιοτήτων 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση 
στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων 
μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν 
τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, 
το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να 
διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 

(10) Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε 
θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο 
στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων 
της πολιτικής και των προτεραιοτήτων 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση 
στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων 
μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν 
τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους, ιδίως τα άτομα άνω των 50 
που δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την ταχεία μετάβαση 
στην αγορά εργασίας. Ενεργώντας με τον 
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συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης και της νεολαίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων 
πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και την 
εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας 
παράλληλα και την ανάπτυξη νέων 
συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα 
της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα 
πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το 
συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των 
θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας 
παράλληλα και την ανάπτυξη νέων 
συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα 
της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ένας από τους βασικούς στόχους 
του Erasmus+ πρέπει να είναι η 
διατήρηση, στο πλαίσιο του 
προγράμματος, της κατάστασης των 
δραστηριοτήτων πέραν του σχολείου, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και των 
σπουδών. Συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης όσον αφορά την προώθηση 
της εργασίας των νέων, τις καλλιτεχνικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες, την 
εμβάθυνση στην έννοια της δημοκρατίας, 
την εκπαίδευση ενηλίκων και τον μαζικό 
αθλητισμό.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πρόγραμμα αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη 
διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου 

(11) Το πρόγραμμα αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και 
για την ανάπτυξη των βασικών για την 
Ένωση ικανοτήτων της διά βίου 
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συνεργασίας για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση και του θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη28 με κοινή 
δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη 
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θα 
πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην 
επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του 
Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας 
του πολίτη και των κοινών αξιών της 
ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής 
των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης29.

μάθησης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού 
πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση και του θεματολογίου 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη28 με κοινή 
δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη 
διατήρηση των ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης, την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη 
των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού 
για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη 
και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της 
ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων 
μέσω της εκπαίδευσης29.

__________________ __________________

28 COM(2016) 381 final. 28 COM(2016) 381 final.

29 [Παραπομπή]. 29 [Παραπομπή].

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρέχει σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς 
και ενήλικους εκπαιδευόμενους την 
ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους και να μειώσουν τις προκαταλήψεις 
όσον αφορά τα άτομα ΛΟΑΔΜ. Οι 
δραστηριότητες κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών θα πρέπει να διδάσκουν 
στους εκπαιδευτικούς τρόπους εισαγωγής 
θεμάτων που αφορούν τα άτομα ΛΟΑΔΜ 
στο πρόγραμμα σπουδών με θετικό 
τρόπο, τρόπους υποστήριξης 
σπουδαστών και συναδέλφων ΛΟΑΔΜ 
και τρόπους προστασίας των 
σπουδαστών ΛΟΑΔΜ στη σχολική 
νομοθεσία. Επιπροσθέτως, οι ευκαιρίες 
εκπαίδευσης ενηλίκων και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα πρέπει να βοηθούν τους 
σπουδαστές ΛΟΑΔΜ που εγκατέλειψαν 
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το σχολείο ή το πανεπιστήμιο λόγω της 
έκθεσής τους σε μη ασφαλές σχολικό 
περιβάλλον/περιβάλλον φοίτησης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Στόχος του προγράμματος 
Erasmus+ είναι να ενθαρρυνθούν να 
υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης 
περισσότεροι υπεύθυνοι υλοποίησης 
σχεδίων που δεν διαθέτουν πείρα στην 
ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, οι εθνικοί 
οργανισμοί θα πρέπει να καθιερώσουν ή 
να επεκτείνουν ειδικούς μηχανισμούς 
ενίσχυσης για αυτούς τους υπεύθυνους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Ο οδηγός προγράμματος της 
Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί 
περαιτέρω προκειμένου να τηρεί την 
ευκολία χρήσης, την απλότητα και τη 
σαφήνεια.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το πρόγραμμα Erasmus+ 
θεωρείται από τους νέους πρωτίστως ένα 
πρόγραμμα για φοιτητές. Συνεπώς, θα 
πρέπει να επιστηθεί μεγαλύτερη σημασία, 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
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επίπεδο, στην προβολή των διαφόρων 
πεδίων και των επιμέρους προγραμμάτων 
τα οποία σχετίζονται με κάθε πεδίο, 
συμπεριλαμβανομένων της σχολικής 
εκπαίδευσης (Comenius), της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
(Erasmus), της διεθνούς 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus 
Mundus), της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo 
da Vinci) και της εκπαίδευσης ενηλίκων 
(Grundtvig), καθώς και της νεολαίας 
(Νεολαία σε Δράση) και του αθλητισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της 
Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο 
αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε 
επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για 
τα έτη [...]32. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
η συνοχή και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης 
και των δράσεων που υποστηρίζονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του 
αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο 
επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο
του αθλητισμού στην προώθηση της 
σωματικής άσκησης και του υγιεινού 
τρόπου ζωής, της κοινωνικής ένταξης και 
της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην προώθηση των 
κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του 
αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης 
και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον 
χώρο του αθλητισμού, καθώς και στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και 
μέσω αυτού.

(13) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της 
Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο 
αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε 
επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για 
τα έτη [...]32. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
η συνοχή και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης 
και των δράσεων που υποστηρίζονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του 
αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο 
επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο 
του αθλητισμού στην προώθηση της 
σωματικής άσκησης και του υγιεινού 
τρόπου ζωής, της κοινωνικής ένταξης και
της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην προώθηση των 
κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του 
αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης 
και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον 
χώρο του αθλητισμού, καθώς και στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και 
μέσω αυτού. Εν προκειμένω, είναι 
αναγκαίο να προαχθεί η κινητικότητα 
των προπονητών, ιδίως αυτών που 
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προπονούν αθλητικές ομάδες γυναικών 
και χρειάζονται υποστήριξη για την 
καταπολέμηση του σεξισμού και του 
μισογυνισμού.

_________________ _________________

32 [Παραπομπή]. 32 [Παραπομπή].

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε τα έντυπα των αιτήσεων 
να διατίθενται έγκαιρα και με κατάλληλο 
τρόπο.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο 
ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους 
διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ 
άλλων μέσω περισσότερο ευέλικτων 
μορφών μαθησιακής κινητικότητας, και 
ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρών 
οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων 
και των οργανώσεων βάσης που 
εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες 
σπουδαστές όλων των ηλικιών. Οι 
εικονικές μορφές, όπως η εικονική 
συνεργασία, η μεικτή και η εικονική 
κινητικότητα, θα πρέπει να προωθηθούν, 
ώστε να προσεγγιστούν περισσότεροι 
συμμετέχοντες, ιδίως δε εκείνοι που 
διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και εκείνοι 
για τους οποίους η μετάβαση σε άλλη 
χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους θα 
αποτελούσε εμπόδιο.

(16) Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο 
ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους 
διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ 
άλλων μέσω περισσότερο ευέλικτων 
μορφών μαθησιακής κινητικότητας, και 
ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρών 
οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων 
και των οργανώσεων βάσης που 
εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες 
σπουδαστές όλων των ηλικιών, μέσω 
απλουστευμένων διοικητικών 
διαδικασιών και σαφούς επικοινωνίας. 
Χωρίς να αντικαθιστούν τη φυσική 
κινητικότητα, αλλά λειτουργώντας 
συμπληρωματικά, οι εικονικές μορφές, 
όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή και 
η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να 
προωθηθούν, ώστε να προσεγγιστούν 
περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως δε 
εκείνοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες 
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και εκείνοι για τους οποίους η μετάβαση 
σε άλλη χώρα εκτός της χώρας κατοικίας 
τους θα αποτελούσε εμπόδιο. Οι 
ενισχυμένες δομές υποστήριξης σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο, όπως η στοχευμένη 
πολιτιστική, κοινωνική και γλωσσική 
προετοιμασία και η συνεχιζόμενη 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
εμπειρίας κινητικότητας, ή η διερμηνεία 
σε νοηματική γλώσσα, θα επέτρεπαν στα 
άτομα με λιγότερες ευκαιρίες την 
απρόσκοπτη και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες 
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 
+, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα  των ατόμων με 
αναπηρίες και την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες. Η 
στοχευμένη χρηματοδότηση για τις εν 
λόγω ομάδες, καθώς και μέτρα όπως ο 
διορισμός συμβούλων στους εθνικούς 
οργανισμούς, επιφορτισμένων με το 
καθήκον να παρέχουν συμβουλές σχετικά 
με την καλύτερη δυνατή κατανομή της 
χρηματοδότησης, θα συνεισφέρουν 
επίσης στην αποφυγή των αποκλεισμών 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι ένα 
σημαντικό ταμείο υποστήριξης των 
ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε επίπεδο 
κρατών μελών, και μέσω της επιδίωξης 
κοινών στόχων, θα πρέπει να 
λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα 
προγράμματα κινητικότητας Erasmus +.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Το πρόγραμμα πρέπει να 
εξασφαλίζει ποιοτικές εμπειρίες 
κινητικότητας βάσει των αρχών που 
καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Ποιότητας για την Κινητικότητα 
(2006/961/ΕΚ), στο πλαίσιο των οποίων η 
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ποιότητα των πρακτικών παροχών, όπως 
η ενημέρωση, η προετοιμασία, η 
υποστήριξη και η αναγνώριση της πείρας 
και των προσόντων, καθώς και τα σαφή 
μαθησιακά προγράμματα και 
αποτελέσματα, που έχουν καταρτιστεί εκ 
των προτέρων, επηρεάζουν αποφασιστικά 
τα πλεονεκτήματα των εμπειριών 
κινητικότητας. Τα σεμινάρια 
προετοιμασίας και ενημέρωσης, τα οποία 
παρέχουν γλωσσική κατάρτιση και 
διαπολιτισμικές δεξιότητες θα πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
εμπειρίας της κινητικότητας και θα 
πρέπει να παρέχονται από τους 
οργανισμούς αποστολής ή υποδοχής ή 
από τους παρόχους κινητικότητας. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή, η 
πολυδεκτικότητα και η ποιότητα της 
μαθησιακής κινητικότητας, οι 
πεπειραμένοι πάροχοι κινητικότητας θα 
πρέπει να επωφεληθούν από μια 
απλουστευμένη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων, όπως η διαπίστευση, 
συμμορφούμενοι με τους χάρτες 
ποιότητας.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες 
μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους 
τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα 
μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να 
διευρύνει την εμβέλειά του και να 
ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη 
υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας για 
σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
μαθητές και εκπαιδευομένους στον τομέα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες 
μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους 
τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα 
μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να 
διευρύνει την εμβέλειά του και να 
ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη 
υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας για ομάδες 
που επί του παρόντος είναι σε μικρότερο 
βαθμό εντός της εμβέλειας του 
προγράμματος όπως εκπαιδευομένους 
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κατάρτισης. Η κινητικότητα των 
εκπαιδευόμενων ενηλίκων με χαμηλή 
ειδίκευση θα πρέπει να ενσωματωθεί στις 
συμπράξεις για τη συνεργασία. Οι 
ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους 
που συμμετέχουν σε μη τυπικές 
μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει 
επίσης να επεκταθούν ώστε να 
απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Η 
κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει 
επίσης να ενισχυθεί, αφού έχει αποτέλεσμα 
μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός 
πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου 
εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης 
να τονώσει την κινητικότητα και τις 
ανταλλαγές και να προωθήσει τη 
συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες με την 
υποστήριξη της ψηφιοποίησης των 
διεργασιών, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική 
ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην 
προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα 
πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας 
για πρώτη φορά στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν 
και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές 
στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη 
βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας 
των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας 
την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες 
υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, 
στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο 
ίδρυμα της αλλοδαπής.

στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως αν 
πρόκειται για την αρχική ΕΕΚ, μαθητές/-
τριες σχολείου, καθώς και φοιτητές/-τριες 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
κινητικότητα των εκπαιδευόμενων 
ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση ή των 
ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει 
να ενσωματωθεί στις συμπράξεις για τη 
συνεργασία. Οι ευκαιρίες κινητικότητας 
για τους νέους που συμμετέχουν σε μη 
τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες θα 
πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να 
απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Η 
κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει 
επίσης να ενισχυθεί, αφού έχει αποτέλεσμα 
μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός 
πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου 
εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης 
να τονώσει την κινητικότητα και τις 
ανταλλαγές και να προωθήσει τη 
συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες με την 
υποστήριξη της ψηφιοποίησης των 
διεργασιών, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική 
ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην 
προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα 
πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας 
για πρώτη φορά στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν 
και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές 
στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη 
βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας 
των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας 
την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες 
υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, 
στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο 
ίδρυμα της αλλοδαπής.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Θα πρέπει να στηριχθούν επιπλέον 
οι δυνατότητες μαθησιακής 
κινητικότητας σε μεθοριακές περιοχές. 
Ιδίως όσον αφορά τους σπουδαστές στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, θα πρέπει να 
διασφαλισθεί η ευκολότερη πρόσβαση σε 
ευκαιρίες για πρακτική άσκηση ή 
πραγματοποίηση μέρους ενός 
προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό 
ούτως ώστε να εξοικειωθούν με τη 
διασυνοριακή αγορά εργασίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενισχύσει την χωρίς αποκλεισμούς και 
ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ), καθώς τούτη 
διαδραματίζει ζωτικό οικονομικό και 
κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη και έχει ως 
αποτέλεσμα την ισότητα των ευκαιριών 
και την κοινωνική ένταξη όλων των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων από κοινωνικά μειονεκτούσες 
ομάδες, και των ατόμων με λιγότερες 
ευκαιρίες. Το πρόγραμμα θα 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα 
που αφορούν τον τομέα της ΕΕΚ, για 
παράδειγμα, την ειδική διαρθρωτική 
στήριξη, όπως είναι η παροχή γλωσσικών 
δεξιοτήτων και ειδικής για τον τομέα 
γλωσσικής κατάρτισης, ή τα κατάλληλα 
μέτρα αξιολόγησης των συμμετεχόντων, 
καθώς και τη χρηματοδότηση για την 
αντιστάθμιση των περιορισμένων 
εθνικών κονδυλίων που διατίθενται για 
ανταλλαγές φοιτητών, εκπαιδευτικών και 
προσωπικού στην ΕΕΚ, ή τη διευκόλυνση 
της εύρεσης εταίρων για κινητικότητα 
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υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20γ) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την εμπειρία της κινητικότητας 
στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
βασικός στόχος της οποίας είναι η 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της 
ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της 
απασχολησιμότητας, της προσωπικής 
ανάπτυξης και ευημερίας, παράλληλα με 
τη μετάδοση γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20δ) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προάγει την κινητικότητα των 
εκπαιδευτικών ή άλλου εκπαιδευτικού 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του 
προσωπικού προσχολικής εκπαίδευσης, 
συμβάλλοντας στην αρχική και συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξή τους, και θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι 
εκπαιδευτικοί λαμβάνουν στήριξη από τα 
σχολεία τους, ενώ συμμετέχουν σε 
περιόδους κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης 
κατάρτισης πριν από την κινητικότητα, 
και βελτιώνουν τις γνώσεις και τις 
ικανότητες που πρέπει να χρησιμοποιούν 
όταν διδάσκουν και καταρτίζουν 
σπουδαστές στο πλαίσιο ανταλλαγής. Για 
τη διεύρυνση της πρόσβασης των 
διδασκόντων στο εν λόγω πρόγραμμα, 
πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή 
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των εθνικών και περιφερειακών 
αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους σε 
τοπικές εκστρατείες ενημέρωσης που θα 
συντονίζονται από τους αντίστοιχους 
εθνικούς οργανισμούς. Η περίοδος 
κινητικότητας των εκπαιδευτικών δεν θα 
πρέπει να θεωρείται άδεια, αλλά να 
αποτελεί μέρος του επίσημου εργασιακού 
τους χρόνου.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη 
δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ 
άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών 
έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να 
μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία 
των πολιτών, αυξάνοντας την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές 
ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας 
σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(21) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη 
δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ 
άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών 
έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να 
μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία 
των πολιτών, αυξάνοντας την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές 
ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας 
σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τον βασικό 
ρόλο των οργανώσεων νεολαίας και των 
κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων 
για νέους στην επίτευξη αυτού του στόχου 
και θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη ενός 
ισχυρότερου τομέα νεολαίας στην 
Ευρώπη μέσω της υποστήριξης και της 
προαγωγής της λειτουργίας και έργων 
οργανώσεων νεολαίας σε όλη την 
Ευρώπη και σε γειτονικές χώρες, και της 
συνεργασίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσφέρει στους νέους περισσότερες 
ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη 
μέσω μαθησιακών εμπειριών στο 
εξωτερικό. Οι νέοι και νέες δεκαοκτώ 
ετών, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη 
ατομική ή συλλογική εμπειρία 
ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
στο πλαίσιο μιας άτυπης εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 
ανακάλυψη της πολιτιστικής της 
πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εντοπίζει φορείς επιφορτισμένους με την 
προσέγγιση και την επιλογή των 
συμμετεχόντων και τη στήριξη 
δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της 
μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας.

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προσφέρει στους νέους περισσότερες 
ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη 
μέσω ποιοτικών μαθησιακών εμπειριών 
στο εξωτερικό. Οι νέοι και νέες 
ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδίως δε όσοι και 
όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να 
έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, 
βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική 
ποιοτική εμπειρία μάθησης ταξιδεύοντας 
σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας 
άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που 
αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος 
ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην ανακάλυψη της πολιτιστικής της 
πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εντοπίζει φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και οργανώσεων νεολαίας,
επιφορτισμένους με την προσέγγιση και 
την επιλογή των συμμετεχόντων και τη 
στήριξη δραστηριοτήτων για την 
ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης 
της εμπειρίας. Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας DiscoverEU, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει 
σαφείς μαθησιακούς στόχους και 
δραστηριότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να μεριμνά για μια ισορροπημένη 
γεωγραφική κατανομή των θέσεων. Το 
πρόγραμμα δύναται να εξετάσει το 
ενδεχόμενο λειτουργίας σε συνεργασία με 
τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες, τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες για τη Νεολαία, τις 
Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Εθελοντισμού 
και τις Ευρωπαϊκές Πράσινες 
Πρωτεύουσες για να ενισχυθεί η συνολική 
εμπειρία.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να προωθεί την κινητικότητα δια βίου 
μάθησης των εκπαιδευόμενων 
μεγαλύτερης ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών 
πανεπιστημίων της τρίτης ηλικίας και 
εργαζομένων άνω των 50 που βρίσκονται 
σε διαδικασία μετάβασης στην αγορά 
εργασίας, καθώς επίσης και 
δραστηριότητες διαγενεακής ανταλλαγής 
μεταξύ νέων και ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, 
να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, ιδίως με τη διεύρυνση της 
χρήσης των διαδικτυακών μέσων, 
δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση 
προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για 
την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς 
πρόσβασης και ευελιξίας.

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, 
να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των 
νοηματικών γλωσσών, των μειονοτικών 
γλωσσών και των γλωσσών γειτονικών 
χωρών ιδίως με τη διεύρυνση της χρήσης 
προσβάσιμων διαδικτυακών μέσων, 
καθώς και της παραδοσιακής 
διδασκαλίας γλωσσών σε τάξη, 
προκειμένου να ξεπεραστεί ένα από τα 
εμπόδια στην κινητικότητα των 
σπουδαστών.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 

(24) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 
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τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού, 
αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους 
στον εφοδιασμό των ατόμων με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς 
το δυναμικό για καινοτομία, 
δημιουργικότητα και επιχειρηματικό 
πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας.

τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού, 
αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους 
στον εφοδιασμό των ατόμων με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς 
το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη, 
κοινωνική πρόοδο, καινοτομία, 
δημιουργικότητα και επιχειρηματικό 
πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, 
το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα άτομα 
με αναπηρίες σε ολόκληρη την κοινωνία 
και, για την προώθηση της θετικής 
εικόνας και της μεγαλύτερης κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης, πρέπει να ενθαρρύνει 
την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των 
προσόντων και των ικανοτήτων των 
ατόμων με αναπηρίες· πρέπει επίσης να 
προωθήσει, σε όλα τα επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες και να περιλαμβάνει 
προγράμματα κατάρτισης για την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα άτομα 
με αναπηρίες και τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Στα συμπεράσματά του, της 14ης 
Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για 
να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων 
ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 
των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα 
αποτελούνται από ένα δίκτυο 
πανεπιστημίων «από τη βάση προς την 
κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν 
λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

(25) Στα συμπεράσματά του, της 14ης 
Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για 
να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων 
ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 
των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα 
αποτελούνται από ένα δίκτυο 
πανεπιστημίων «από τη βάση προς την 
κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν 
λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα οικονομική 
υποστήριξη της τάξεως του 20 % 
κατ’ ανώτατο όριο από τον 
συγκεντρωτικό προϋπολογισμό που 
προορίζεται για δράσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
το δίκτυο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
εγγυάται την ολοκληρωμένη γεωγραφική 
κάλυψη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 
ζήτησε την υποστήριξη της 
επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη 
και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην 
ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση 
της καινοτομίας στις περιφέρειες της 
Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, 
στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς 
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα 

(26) Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 
ζήτησε την υποστήριξη της 
επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη 
και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην 
ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση 
της καινοτομίας στις περιφέρειες της 
Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, 
στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς 
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα 



PE628.472v02-00 30/69 AD\1171035EL.docx

EL

για να ανταποκριθεί στις εν λόγω 
εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη 
διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα 
επαγγελματικής αριστείας, καλά 
ενσωματωμένων στις τοπικές και 
περιφερειακές στρατηγικές για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα κέντρα 
αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως 
κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές 
επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο 
τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη 
υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών 
αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών 
πολιτικών στην Ένωση.

για να ανταποκριθεί στις εν λόγω 
εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη 
διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα 
επαγγελματικής αριστείας, καλά 
ενσωματωμένων στις τοπικές και 
περιφερειακές στρατηγικές για την 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ένταξη 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά τα κέντρα 
αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως 
κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές 
επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο 
τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη 
υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών 
αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών 
πολιτικών στην Ένωση. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να παρέχει στα εν λόγω κέντρα 
αριστείας χρηματοδότηση ύψους 
τουλάχιστον 10 % από τον συγκεντρωτικό 
προϋπολογισμό που προορίζεται για 
δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης και θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ολοκληρωμένη γεωγραφική 
κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να αυξηθεί η χρήση των 
εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη 
συστηματικότερη χρήση διαδικτυακών 
πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη 
της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή 
δικτυακή πύλη της νεολαίας, η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(27) Για να αυξηθεί η χρήση των 
εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, 
το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη 
συστηματικότερη και πιο προσβάσιμη
χρήση διαδικτυακών πλατφορμών όπως το 
eTwinning, η πύλη της σχολικής 
εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη 
της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για την εκπαίδευση ενηλίκων στην 
Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση της 
διαφάνειας και της αναγνώρισης των 
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και στη μεταφορά 
διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να 
προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας 
και να στηρίξει την επικύρωση της μη 
τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη 
διαχείριση των δεξιοτήτων και την 
καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που 
διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές 
ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη 
ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ 
διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και 
μη τυπικό περιβάλλον.

(28) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση της 
διαφάνειας και της αναγνώρισης των 
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και στη μεταφορά 
διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να 
προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας 
και να στηρίξει την επικύρωση της μη 
τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη 
διαχείριση των δεξιοτήτων και την 
καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που 
διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές 
ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη 
ευέλικτων μαθησιακών οδών χωρίς 
αποκλεισμούς μεταξύ διαφόρων τομέων 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό 
περιβάλλον.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι ικανότητες που 
αναπτύσσονται μέσω εμπειριών 
κινητικότητας σε οποιοδήποτε πλαίσιο 
είναι δεόντως τεκμηριωμένες, 
επικυρωμένες και αναγνωρισμένες. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στην επικύρωση και την 
αναγνώριση των περιόδων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στο εξωτερικό, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και εν 
προκειμένω, τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού και οι συγκεκριμένες 
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επιχορηγήσεις θα πρέπει να συνδέονται 
με διαδικασίες αξιολόγησης της 
ποιότητας, με την περιγραφή των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και με την 
πλήρη εφαρμογή της σύστασης του 
Συμβουλίου του 2012 σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και 
αποτελεσματικά προγράμματα 
μαθητείας, της σύστασης του Συμβουλίου 
σχετικά με την επικύρωση της άτυπης 
και της μη τυπικής μάθησης και των 
ευρωπαϊκών εργαλείων που συμβάλλουν 
στην αναγνώριση της μάθησης στο 
εξωτερικό και διασφαλίζουν την 
ποιότητα της μάθησης, όπως το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΠΕΠ), το ευρωπαϊκό
μητρώο οργανισμών διασφάλισης της 
ποιότητας για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (EQAR), το ευρωπαϊκό 
σύστημα πιστωτικών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ECVET) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς για τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και 
η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα 
πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες 
κινητικότητας σε άτομα σε διάφορους 
τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος 
τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, 
ώστε να έχουν μια εμπειρία μάθησης στο 
εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να 
αναπτυχθούν και να εξελιχθούν 
επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, ιδίως 
με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής 
τους ταυτότητας και μια καλύτερη 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και 
η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα 
πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες 
κινητικότητας σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
αναπηρίες, σε διάφορους τομείς 
δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος τομέας, 
η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να 
έχουν μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό 
που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και 
να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και 
προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση 
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κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα 
ενωσιακά προγράμματα διακρατικής 
κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή 
διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά 
των εν λόγω προγραμμάτων για τους 
δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε 
αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων 
του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν 
συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι 
υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων 
Erasmus να υποβάλουν αίτηση 
επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες 
με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και των προγραμμάτων που σχετίζονται με 
τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη 
δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, 
την υγεία και τον πολιτισμό.

της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια 
καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα 
σημείο εισόδου για τα ενωσιακά 
προγράμματα διακρατικής κινητικότητας 
με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, 
απλουστεύοντας την προσφορά των εν 
λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους 
και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις 
δραστηριότητες. Θα πρέπει να 
διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων 
του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν 
συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι 
υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων 
Erasmus να υποβάλουν αίτηση 
επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες 
με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και των προγραμμάτων που σχετίζονται με 
τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη 
δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, 
την υγεία και τον πολιτισμό, καθώς και
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης 
για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και 
στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% 
των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους 
που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του 
προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο 

(32) Το πρόγραμμα συνάδει με τον 
κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του 
Παρισιού για την ενίσχυση της 
παγκόσμιας απόκρισης στην απειλή της 
κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η σημασία της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις 
ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη 
συνολικού στόχου του 25% των δαπανών 
του ενωσιακού προϋπολογισμού 
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πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επανεξέτασης των 
προγραμμάτων.

υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται 
με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής του 
προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο 
πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επανεξέτασης των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Το πρόγραμμα και τα εργαλεία του 
σε αυτό το μοναδικό διεθνές περιβάλλον 
θα πρέπει να διαδραματίσουν κρίσιμο 
ρόλο στην εκπαίδευση των ατόμων 
σχετικά με την παγκόσμια βιωσιμότητα 
και τις παγκόσμιες μελέτες, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
κλιματική αλλαγή και, παράλληλα με τα 
προγράμματα στόχους, αυτές οι μελέτες 
θα πρέπει να εμφανίζονται σε όλες τις 
βασικές δραστηριότητες ως οριζόντιο 
στοιχείο με τη μορφή τυπικής, μη 
τυπικής εκπαίδευσης ή άτυπης μάθησης.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32β) Δεδομένης της νομικής 
υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
εξαλείψει τις ανισότητες και να προαγάγει 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
μέσω όλων των δραστηριοτήτων της, η 
οποία θεσπίζεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, 
το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις πολιτικές της 
Ένωσης. Σχετικές δράσεις θα 
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προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής του 
προγράμματος και θα επανεξεταστούν 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επανεξέτασης. Είναι 
απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις 
ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων 
μεταξύ των συμμετεχόντων από τρίτες 
χώρες.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Στο πλαίσιο ενός βασικού 
κονδυλίου για τις δράσεις προς διαχείριση 
από τους εθνικούς οργανισμούς στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
θα πρέπει να καθοριστεί μια ανάλυση της 
ελάχιστης κατανομής ανά τομέα 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική 
εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων) 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη 
μάζα των πιστώσεων για την επίτευξη των 
προβλεπόμενων εκροών και 
αποτελεσμάτων σε καθέναν από τους εν 
λόγω τομείς.

(34) Στο πλαίσιο ενός βασικού 
κονδυλίου για τις δράσεις προς διαχείριση 
από τους εθνικούς οργανισμούς στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
θα πρέπει να καθοριστεί μια ανάλυση της 
ελάχιστης κατανομής ανά τομέα 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική 
εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων) 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη 
μάζα των πιστώσεων για την επίτευξη των 
προβλεπόμενων εκροών και 
αποτελεσμάτων σε καθέναν από τους εν 
λόγω τομείς. Επιπλέον, θα μπορούσε 
επίσης να καθοριστεί μια ελάχιστη 
κατανομή ανά ομάδα στόχο.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Οι μορφές χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με 
βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν 
τους συγκεκριμένους στόχους των 
δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, 

(36) Οι μορφές χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με 
βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν 
τους συγκεκριμένους στόχους των 
δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, 



PE628.472v02-00 36/69 AD\1171035EL.docx

EL

λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του 
κόστους των ελέγχων, του διοικητικού 
φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης 
εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών 
και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, 
καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν 
σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [125 παράγραφος 1] 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του 
κόστους των ελέγχων, του διοικητικού 
φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης 
εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών 
και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, 
καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν 
σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο [125 παράγραφος 1] 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Η 
στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη, 
όπως οι επιλογές προχρηματοδότησης,  
για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες ή η 
χρηματοδότηση του επιπρόσθετου 
κόστους που επωμίζονται τα άτομα με 
αναπηρίες με βάση την αναπηρία τους, 
είναι ύψιστης σημασίας για την αποφυγή 
των αποκλεισμών στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Τα επίπεδα χρηματοδοτικής 
στήριξης με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
καταβολής εφάπαξ ποσών για την 
κάλυψη εξόδων ταξιδιού ή διοικητικών 
εξόδων, δαπανών κατ’ αποκοπή ή βάσει 
μοναδιαίου κόστους θα πρέπει να 
επανεξετάζονται ετησίως και να 
προσαρμόζονται στα έξοδα διαβίωσης 
και παραμονής στη χώρα υποδοχής και 
την πόλη υποδοχής, σύμφωνα με τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι συνάδουν με 
την πραγματικότητα και δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Είναι ουσιώδες, κατά τον 
υπολογισμό των ενισχύσεων που 
χορηγούνται, να λαμβάνεται υπόψη το 
κόστος της στέγασης, των διεθνών και 
τοπικών μετακινήσεων, της διατροφής, 
των μαθημάτων γλωσσών, καθώς και ένα 
ελάχιστο ποσό για να ζήσει κανείς 
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αξιοπρεπώς. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει 
να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να 
ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να 
καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για 
την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους 
γενικούς και ειδικούς στόχους του 
προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για 
την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα 
τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα 
προγράμματα εργασίας και τυχόν 
τροποποιήσεις τους θα πρέπει να 
θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

(40) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει 
να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να 
ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να 
καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για 
την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους 
γενικούς και ειδικούς στόχους του 
προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για 
την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα 
τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα 
προγράμματα εργασίας και τυχόν 
τροποποιήσεις τους θα πρέπει να 
θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 
13ης Απριλίου 201638, για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, τα προγράμματα θα 
πρέπει να αξιολογούνται με βάση 
πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι 
υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός 
φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν 
λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες οι 
οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το 

(41) Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 
και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 
13ης Απριλίου 201638, για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, τα προγράμματα θα 
πρέπει να αξιολογούνται με βάση 
πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές 
απαιτήσεις παρακολούθησης και 
ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι 
υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός 
φόρτος, ιδίως για τις δικαιούχους 
οργανώσεις αλλά και για τα κράτη μέλη. 
Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, 
μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες οι 
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πέρασμα του χρόνου ως βάση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το 
πέρασμα του χρόνου ως βάση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

_________________ _________________

38 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 
12.5.2016, σ. 1).

38 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 
12.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξορθολογίσει τους ορισμούς και να 
βελτιώσει την καθοδήγηση σχετικά με τις 
αποκεντρωμένες δράσεις για να 
εξασφαλίσει την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των κανόνων του 
προγράμματος από τους εθνικούς 
οργανισμούς, ως προς τα κοινά πρότυπα 
ποιότητας και τις διαδικασίες. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τον 
καλύτερο συντονισμό μεταξύ των 
οργανισμών προκειμένου να βελτιωθεί η 
υλοποίηση του προγράμματος.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44β) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη διομότιμη μάθηση μετά τις 
σπουδές, την κατάρτιση και την 
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, 
προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του 
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προγράμματος Erasmus+ στις τοπικές 
κοινότητες και να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών που είναι 
ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της 
ποιότητας των έργων στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την άρση των 
νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 
ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η 
επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με 
την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου 
σχετικά με την είσοδο και διαμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που 
αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην 
απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και 
αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν 
ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

(46) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την άρση των 
νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 
ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η απαλλαγή 
των υποτροφιών για σπουδές από φόρους
και κοινωνικές εισφορές, η διευκόλυνση 
της δυνατότητας μεταφοράς 
δικαιωμάτων μεταξύ των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης της Ένωσης, 
καθώς και η επίλυση, όπου αυτό είναι 
δυνατό, και με την επιφύλαξη του 
ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο 
και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, 
θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών 
στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου 
και αδειών διαμονής και άλλων νομικών ή 
διοικητικών δυσκολιών που θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση 
στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν 
ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

__________________ __________________

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, 
την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές 

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, 
την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές 
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μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και την απασχόληση των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 
21.5.2016, σ. 21).

μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και την απασχόληση των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 
21.5.2016, σ. 21).

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου40.

διαγράφεται

__________________

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-
18).

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη 
μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων 
δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη 

(49) Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη 
μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων 
δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη 
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στήριξη των δράσεων κινητικότητας του 
προγράμματος, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη 
χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις 
επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση 
και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια 
απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που 
παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

στήριξη των δράσεων κινητικότητας του 
προγράμματος, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη 
χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις 
αυτές από τη φορολόγηση και τις 
κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή 
θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή 
ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη στα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται 
η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση κάθε 
προγράμματος και η κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς 
τους χρήστες υλοποίησή του. Τα κράτη 
μέλη ή οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να 
μην επιβάλλουν πρόσθετους κανόνες που 
περιπλέκουν τη χρήση των κονδυλίων για 
τον δικαιούχο.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Προκειμένου να επανεξεταστούν ή 
να συμπληρωθούν οι δείκτες επιδόσεων 

(53) Προκειμένου να επανεξεταστούν ή 
να συμπληρωθούν οι δείκτες επιδόσεων 
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του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά 
το παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη 
συμμετοχή στην κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 
τους να έχουν συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με τη σύνταξη των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

του προγράμματος και να δοθεί μια 
ένδειξη του ποσού που διατίθεται για 
κάθε δράση και της κατανομής των 
κονδυλίων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) όσον αφορά την έγκριση και την 
τροποποίηση των προγραμμάτων 
εργασίας, και της τροποποίησης του 
παραρτήματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη 
συμμετοχή στην κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 
τους να έχουν συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με τη σύνταξη των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα Erasmus για τη δράση της 
Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού («το πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα Erasmus+ για τη δράση της 
Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού («το πρόγραμμα»).



AD\1171035EL.docx 43/69 PE628.472v02-00

EL

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «μαθησιακή κινητικότητα»: η 
μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας 
μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την 
πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή 
μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να 
συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική 
υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να 
συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση 
και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή 
μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

(2) «μαθησιακή κινητικότητα»: η 
μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας 
μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την 
πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή 
μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να 
πραγματοποιείται υπό τη μορφή 
πρακτικής άσκησης, μαθητείας, 
ανταλλαγών νέων, διδασκαλίας ή 
συμμετοχής σε δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης· μπορεί να 
συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική 
υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των 
νοηματικών γλωσσών, και κατάρτιση 
και/ή να συμπληρώνεται με προσβάσιμη 
διαδικτυακή μάθηση και εικονική 
συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
επιπλέον της φυσικής κινητικότητας,
μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω 
της χρήσης προσβάσιμων και/ή ειδικά 
προσαρμοσμένων εργαλείων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «άτυπη μάθηση»: μάθηση που 
προκύπτει από καθημερινές 
δραστηριότητες και εμπειρίες, η οποία δεν 
είναι οργανωμένη ούτε διαρθρωμένη όσον 
αφορά τους στόχους, τον χρόνο ή τα 
μαθησιακά μέσα. Μπορεί να συμβαίνει 
χωρίς πρόθεση από την πλευρά του 
ενδιαφερόμενου·

(4) «άτυπη μάθηση»: μάθηση που 
προκύπτει από καθημερινές 
δραστηριότητες και εμπειρίες, η οποία δεν 
είναι οργανωμένη ούτε διαρθρωμένη όσον 
αφορά τους στόχους, τον χρόνο ή τα 
μαθησιακά μέσα. Μπορεί να συμβαίνει 
χωρίς πρόθεση από την πλευρά του 
ενδιαφερόμενου και  προβλέπει ένα 
μαθησιακό αποτέλεσμα ευεργετικό για 
τον ενδιαφερόμενο·
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «εικονική συνεργασία»: κάθε 
μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα
εργαλεία της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(17) «εικονική συνεργασία»: κάθε 
μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί 
προσβάσιμα και/ή ειδικά προσαρμοσμένα
εργαλεία και συστήματα της τεχνολογίας 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα που διεξάγεται 
από άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων και/ή 
οργανώσεων νέων και χαρακτηρίζεται από 
μια προσέγγιση μη τυπικής μάθησης·

(20) «δραστηριότητα νέων»: μια 
προσβάσιμη εξωσχολική δραστηριότητα 
που διεξάγεται από άτυπες ομάδες νέων 
ανθρώπων και/ή οργανώσεων νέων και 
χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση μη 
τυπικής μάθησης·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) «εργαζόμενος/-η στον τομέα της 
νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής/-
τρια που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη 
τυπικής μάθησης και βοηθά νέους στην 
πορεία κοινωνικοεκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής εξέλιξής τους·

(21) «εργαζόμενος/-η στον τομέα της 
νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής/-
τρια που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη 
τυπικής ή άτυπης μάθησης και βοηθά 
νέους στην πορεία προσωπικής εξέλιξής 
τους, συμπεριλαμβανομένων της 
κοινωνικοεκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής εξέλιξής τους και της 
ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας σε 
συνεργασία με τους νέους συμμετέχουν 
στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τον 
συντονισμό, την υλοποίηση και την 
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αξιολόγηση κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους και της 
εξέλιξης που σχετίζεται με τις 
κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες 
για νέους·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «ο διάλογος της ΕΕ για τη 
νεολαία»: διάλογος με νέους/-ες και με 
οργανώσεις νεολαίας, που χρησιμεύει ως 
φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό 
όσον αφορά τις προτεραιότητες, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας·

(22) «διαρθρωμένος διάλογος»: 
διάλογος με νέους και με οργανώσεις 
νεολαίας και με φορείς χάραξης πολιτικής 
και λήψης αποφάσεων, που χρησιμεύει ως 
φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό 
όσον αφορά τις προτεραιότητες, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλους τους 
τομείς που αφορούν τους νέους·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «άτομα με λιγότερες ευκαιρίες»: τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν ορισμένες 
δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν 
να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στο 
πρόγραμμα για οικονομικούς, 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς, 
γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, 
λόγω μετανάστευσης ή για λόγους όπως 
αναπηρίες και εκπαιδευτικές δυσχέρειες·

(25) «άτομα με λιγότερες ευκαιρίες»: τα 
άτομα που δεν μπορούν να έχουν πλήρη 
και αποτελεσματική πρόσβαση στις 
ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος λόγω του γεγονότος 
ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με άλλους συνομηλίκους τους 
εξαιτίας διαφόρων εμποδίων, για 
παράδειγμα, αναπηρίες, προβλήματα 
υγείας, εκπαιδευτικές δυσχέρειες, 
πολιτισμικές διαφορές ή οικονομικά, 
κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
προέρχονται από περιθωριοποιημένη 
κοινότητα, από οικογένειες μεταναστών ή 
κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν 
διακρίσεις για οποιονδήποτε από τους 
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λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
εξαιτίας των εν λόγω εμποδίων, θα πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους υπηρεσίες 
επιπρόσθετης στήριξης ώστε να 
μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως στο 
πρόγραμμα·

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) «διατομεακή συνεργασία»: 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων του 
προγράμματος (τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, σχολική εκπαίδευση, 
εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία και 
αθλητισμός), καθώς και μεταξύ τυπικού, 
μη τυπικού και άτυπου περιβάλλοντος 
μάθησης και διαφορετικών νομικών 
οντοτήτων που δραστηριοποιούνται 
στους εν λόγω τομείς·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) «βασικές ικανότητες»: γνώσεις, 
δεξιότητες και νοοτροπίες απαραίτητες 
σε όλους για την προσωπική τους
ολοκλήρωση και εξέλιξη, την 
απασχολησιμότητα, την κοινωνική 
ένταξη και την ενεργό συμμετοχή τους 
στα κοινά. Στις βασικές ικανότητες 
περιλαμβάνονται οι εξής: γραμματισμός, 
πολυγλωσσική ικανότητα, μαθηματικά, 
θετικές επιστήμες, τεχνολογία και 
μηχανική, ψηφιακή ικανότητα, 
προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή 
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ικανότητα, ικανότητα του πολίτη, 
επιχειρηματική ικανότητα, και 
πολιτισμική συνείδηση και έκφραση·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος είναι η υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και 
προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την κοινωνική συνοχή και 
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα 
βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στηρίζει 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα 
υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει 
τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής 
για τη νεολαία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία 
για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει 
την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

1. Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος είναι η υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και 
προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία, την εκπαίδευση 
ενηλίκων και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη 
και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη, 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, στην κοινωνική συνοχή και 
ένταξη, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών στα κοινά, την προαγωγή 
δικαιωμάτων και αξιών και της 
συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή 
καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα 
βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός 
προσβάσιμου ευρωπαϊκού χώρου 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, 
στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και της 
νεολαίας και τα υποκείμενα τομεακά 
θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον 
τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για 
τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και 
αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον 
αθλητισμό.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προάγει την κινητικότητα στον 
τομέα της μη τυπικής μάθησης και την 
ενεργό συμμετοχή των νέων, καθώς και τη 
συνεργασία, την ένταξη, τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία σε 
επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον 
τομέα της νεολαίας·

β) προάγει την κινητικότητα στον 
τομέα της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των 
νέων, καθώς και τη συνεργασία, την 
ένταξη, τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και 
πολιτικών στον τομέα της νεολαίας·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προάγει τη δια βίου μάθηση για 
όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, 
ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ 
τυπικού, μη τυπικού και άτυπου 
περιβάλλοντος μάθησης και 
υποστηρίζοντας ευέλικτες μαθησιακές 
διαδρομές·

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την κινητικότητα του 
προσωπικού της εκπαίδευσης 
ενηλίκων·

δ) την κινητικότητα των 
εκπαιδευόμενων και του προσωπικού της 
εκπαίδευσης ενηλίκων·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) συμπράξεις καινοτομίας στην 
εκπαίδευση και σε άλλες μορφές μάθησης 
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μέσω δράσεων μεγάλης κλίμακας, όπως 
συμμαχιών για την εκπαίδευση ενηλίκων 
και συμπράξεων για διατομεακή 
συνεργασία·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των 
κέντρων επαγγελματικής αριστείας και
συμπράξεις κοινών προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών·

β) συμπράξεις για αριστεία, όπως 
κέντρα επαγγελματικής αριστείας και 
κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών, διασφαλίζοντας ότι οι
συμπράξεις αυτές καλύπτουν γεωγραφικά 
πλήρως ολόκληρη την Ευρώπη·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμπράξεις καινοτομίας για την 
ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για 
καινοτομία·

γ) συμπράξεις καινοτομίας για την 
ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για 
βιώσιμη καινοτομία·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προετοιμασία και την 
υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και 
των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της 
Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ή 
δραστηριοτήτων άλλων σχετικών 
οργανισμών·

α) την προετοιμασία και την 
υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και 
των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της 
Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του 
δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ή δραστηριοτήτων 
άλλων σχετικών οργανισμών·
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Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον διάλογο και τη συνεργασία για 
τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την 
Ένωση, με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης·

γ) τον διάλογο, τη στήριξη και τη 
συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με 
δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές, 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς 
οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, που περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, τη διαρθρωτική 
υποστήριξη·

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τον διαρθρωμένο διάλογο με 
νέους/νέες·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κινητικότητα των νέων 
ανθρώπων·

α) την κινητικότητα των νέων 
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων με αναπηρίες·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) συμπράξεις καινοτομίας σε 
δραστηριότητες νέων μέσω δράσεων 
μεγάλης κλίμακας, όπως συμμαχιών για 
κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες 
για τους νέους·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συμπράξεις για την αύξηση της 
εμβέλειας του προγράμματος, ιδίως με τη 
χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
νέων ψηφιακών εργαλείων·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον πολιτικό διάλογο και τη 
συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού 
εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον 
τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ 
για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

γ) τον πολιτικό διάλογο, τη στήριξη 
και τη συνεργασία με τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με 
δίκτυα ενωσιακού εύρους, ευρωπαϊκές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς 
οργανισμούς στον τομέα της νεολαίας, του 
διαρθρωμένου διαλόγου, καθώς και τη 
διαρθρωτική στήριξη στο Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Νεολαίας και άλλες ευρωπαϊκές 
οργανώσεις νεολαίας·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον διαρθρωμένο διάλογο με 
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νέους/νέες·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δραστηριότητες διάδοσης και 
αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα 
αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων αθλητικών 
βραβείων και επάθλων.

γ) δραστηριότητες διάδοσης και 
αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα 
αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς και σχετικά 
με το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων 
αθλητικών βραβείων και επάθλων, οι 
οποίες είναι επίσης προσβάσιμες για τα 
άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 30 000 
000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 
41 097 000 000 EUR σε σταθερές τιμές.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 24 940 000 000 EUR για δράσεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, από τα οποία:

α) 83,5 % για κεντρικές και 
αποκεντρωμένες δράσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από τα 
οποία:

Τροπολογία 84
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) τουλάχιστον 8 640 000 000 EUR
θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και 
στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(1) τουλάχιστον το 34 % θα πρέπει να 
κατανεμηθεί σε αποκεντρωμένες δράσεις 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και 
στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) τουλάχιστον 5 230 000 000 EUR
για δράσεις της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και 
άρθρο 5 στοιχείο α)·

(2) τουλάχιστον το 25 % για 
αποκεντρωμένες δράσεις της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) τουλάχιστον 3 790 000 000 EUR
σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και 
στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(3) τουλάχιστον το 15 % σε 
αποκεντρωμένες δράσεις της σχολικής 
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) τουλάχιστον 1 190 000 000 EUR
σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και 

(4) τουλάχιστον το 6 % σε 
αποκεντρωμένες δράσεις της εκπαίδευσης 
ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
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στο άρθρο 5 στοιχείο α)· στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) 450 000 000 EUR για δράσεις Jean 
Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7·

(5) 1,8 % για δράσεις Jean Monnet που 
αναφέρονται στο άρθρο 7·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) 20 % κατ’ ανώτατο όριο για τα 
«ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» και 10 % 
κατ’ ελάχιστον για τα «κέντρα 
επαγγελματικής αριστείας» από τον 
συγκεντρωτικό προϋπολογισμό για 
δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης·

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 3 100 000 000 EUR για δράσεις 
στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται 
στα άρθρα 8 έως 10·

β) 10 % για δράσεις στον τομέα της 
νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 
έως 10·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 550 000 000 EUR για δράσεις στον 
τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται 
στα άρθρα 11 έως 13· και

γ) 1,8 % για δράσεις στον τομέα του 
αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 
11 έως 13· και

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τουλάχιστον 960 000 000 EUR ως 
συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των 
εθνικών οργανισμών.

δ) 3,2 % ως συμβολή στις 
λειτουργικές δαπάνες των εθνικών 
οργανισμών.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τη χορήγηση κινητικότητας 
στους αιτούντες, επιδιώκεται η ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. 
για δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής.

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. 
για δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, καθώς και 
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συνδρομής στην προσβασιμότητα.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα επίπεδα χρηματοδοτικής 
στήριξης, όπως επιχορηγήσεις, καταβολή 
εφάπαξ ποσών για την κάλυψη εξόδων 
ταξιδίου ή διοικητικών εξόδων, δαπάνες 
κατ’ αποκοπή ή βάσει μοναδιαίου 
κόστους επανεξετάζονται σε ετήσια βάση 
και προσαρμόζονται στα έξοδα 
διαβίωσης και παραμονής στη χώρα, την 
περιφέρεια ή την πόλη υποδοχής, 
σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία 
της Eurostat, καθώς και στις συνθήκες 
μετακίνησης.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι δαπάνες προσωπικού για τους 
οργανισμούς που συμμετέχουν σε έργα 
που αφορούν πνευματικά προϊόντα 
βασίζονται σε δίκαιη και ίση αμοιβή. Το 
επίπεδο των δαπανών προσωπικού 
αναθεωρείται και επικαιροποιείται σε 
ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3γ. Για την υποστήριξη της ένταξης 
ατόμων που αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα 
εμπόδια και χρήζουν συνδρομής λόγω 
ειδικών αναγκών, θα παρέχεται ειδικός 
προϋπολογισμός για την κάλυψη των 
εξόδων της εν λόγω συνδρομής, χωριστά 
από τον κύριο προϋπολογισμό του έργου.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την επιλογή των συμμετεχόντων και τη 
χορήγηση επιχορηγήσεων, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 
την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και 
τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων 
με λιγότερες ευκαιρίες.

2. Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την επιλογή των συμμετεχόντων και τη 
χορήγηση επιχορηγήσεων, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 
την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και 
τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων 
με λιγότερες ευκαιρίες. Θα δημιουργηθούν 
πρόσθετες υπηρεσίες στήριξης, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες να έχουν απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και 
να προετοιμάζονται για τις εμπειρίες της 
μαθησιακής κινητικότητας από 
πολιτιστική, κοινωνική και γλωσσική 
σκοπιά. Οι εθνικοί οργανισμοί είναι 
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των εν 
λόγω υπηρεσιών στήριξης.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και για 
τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του 
προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσαρμόσει ή να εξουσιοδοτήσει τους 

5. Για τη βελτίωση της πρόσβασης 
των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και για 
τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του 
προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσαρμόσει ή να εξουσιοδοτήσει τους 
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εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 να προσαρμόσουν, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, τις 
επιχορηγήσεις για την ενίσχυση δράσεων 
κινητικότητας του προγράμματος.

εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 να προσαρμόσουν, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, τις 
επιχορηγήσεις για την ενίσχυση δράσεων 
κινητικότητας του προγράμματος, για 
παράδειγμα παρέχοντας 
προχρηματοδότηση για τα άτομα αυτά.
Ένας ειδικός προϋπολογισμός για την 
κάλυψη του κόστους των εν λόγω 
επιπρόσθετων υπηρεσιών στήριξης 
παρέχεται σε εθνικούς οργανισμούς που 
διασφαλίζει ότι το επιπρόσθετο κόστος 
για την προσβασιμότητα και την αποφυγή 
αποκλεισμών δεν μπορεί αυτό καθαυτό 
να δικαιολογήσει την απόρριψη ενός 
έργου.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα 
εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που 
προορίζεται για κάθε δράση και της 
κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των 
κρατών μελών και των τρίτων χωρών που 
είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για 
τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός. Το πρόγραμμα εργασίας 
εγκρίνεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 31.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα 
εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που 
προορίζεται για κάθε δράση και της 
κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των 
κρατών μελών και των τρίτων χωρών που 
είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για 
τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός. Η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 30 για την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας, και 
οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντείνουν 
τις προσπάθειες για την απλούστευση των 
διαδικασιών και τη μείωση του υψηλού 
διοικητικού φόρτου για τους σπουδαστές, 
τα ιδρύματα, καθώς και τις εταιρείες 
υποδοχής που συμμετέχουν στα έργα 
Erasmus+, ιδίως εκείνες που δεν 
αξιοποιούν επαρκώς αυτή την ευκαιρία 
προκειμένου να βελτιώσουν και να 
διευκολύνουν την ίση πρόσβαση και τις 
διαδικασίες εγγραφής, επικύρωσης και 
αναγνώρισης. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί εναρμονίζουν τα κριτήρια 
πρόσβασης στο πρόγραμμα, προκειμένου 
να καταστεί προσβάσιμο για τον 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό αιτούντων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
εκτέλεση του προγράμματος και η 
αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και 
στο κατάλληλο επίπεδο από τους 
δικαιούχους των κονδυλίων της Ένωσης 
κατά την έννοια του [άρθρου 2 
παράγραφος 5] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους δικαιούχους 
των ενωσιακών κονδυλίων και στα κράτη 
μέλη.

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
εκτέλεση του προγράμματος και η 
αξιολόγηση παρέχονται χωριστά για κάθε 
φύλο και συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και 
στο κατάλληλο επίπεδο από τους 
δικαιούχους των κονδυλίων της Ένωσης 
κατά την έννοια του [άρθρου 2 
παράγραφος 5] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους δικαιούχους 
των ενωσιακών κονδυλίων και στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
υλοποίησης του προγράμματος. 
Συνοδεύεται επίσης από μια τελική 
αξιολόγηση του προηγούμενου 
προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
ελήφθησαν για την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος και η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος, 
συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από 
νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού . 
Συνοδεύεται επίσης από μια τελική 
αξιολόγηση του προηγούμενου 
προγράμματος.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του προγράμματος.

4. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο έως 
τις 30 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή προβαίνει 
σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί 
με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
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Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

των Περιφερειών.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικοί οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 χαράσσουν 
συνεκτική πολιτική όσον αφορά την 
αποτελεσματική προβολή, διάδοση και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από 
τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος και παρέχουν 
υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την 
εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της 
διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με το 
πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων που 
διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, και των αποτελεσμάτων τους, και 
παρέχοντας πληροφορίες στις σχετικές 
ομάδες-στόχους όσον αφορά τις δράσεις 
και τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

1. Οι εθνικοί οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 24, από κοινού με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαράσσουν 
συνεκτική και συντονισμένη σε επίπεδο 
Ένωσης πολιτική όσον αφορά την 
αποτελεσματική προβολή, διάδοση και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από 
τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος καθώς επίσης
παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά 
την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της 
διάχυσης με προσβάσιμο τρόπο των 
πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, 
περιλαμβανομένων των δράσεων και των 
δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των 
αποτελεσμάτων τους, και παρέχοντας 
πληροφορίες στις σχετικές ομάδες-στόχους 
όσον αφορά τις δράσεις και τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη 
χώρα τους. Οι πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα παρέχονται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 

4. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του, με τρόπο που είναι 
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πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

επίσης προσβάσιμος για τα άτομα με 
αναπηρίες. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν 
επίσης στην εταιρική προβολή των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
3.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το πρόγραμμα Erasmus+ 
θεωρείται από τους νέους πρωτίστως ένα 
πρόγραμμα για φοιτητές πανεπιστημίου. 
Συνεπώς, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, δίδεται 
μεγαλύτερη σημασία σε μέτρα 
επικοινωνίας και ενημέρωσης για την 
ενίσχυση της προβολής των 
διαφορετικών πεδίων και των 
υποπρογραμμάτων τα οποία σχετίζονται 
με κάθε πεδίο. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη προβάλλουν την ΕΕΚ και την 
κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ ως 
σημαντική επιλογή που οδηγεί στην 
ένταξη στην αγορά εργασίας και σε μια 
πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία και, ως 
εκ τούτου, αυξάνουν την προβολή των 
προγραμμάτων ΕΕΚ.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το πρόγραμμα προβάλλεται και 
υποστηρίζεται επίσης από τις υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού 
ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
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καθώς και από υπηρεσίες απασχόλησης.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την 
άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, 
όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με στόχο 
την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες 
δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων 
διαβατηρίου.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την 
άρση των διοικητικών εμποδίων για την 
ορθή λειτουργία του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι 
δυνατό, μέτρων με στόχο την αποφυγή της 
φορολόγησης των επιχορηγήσεων, τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας των 
δικαιωμάτων μεταξύ των κοινωνικών 
συστημάτων της ΕΕ, και την επίλυση 
θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών 
στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου
και αδειών διαμονής, και άλλων νομικών 
ή διοικητικών δυσκολιών που θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση 
στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης 
αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των 
σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των 
δράσεων που περιγράφονται στο 
πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο [19], σύμφωνα με το [άρθρο 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και 
vi)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης 
αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των 
σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των 
δράσεων που περιγράφονται στο 
πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο [19], σύμφωνα με το [άρθρο 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και 
vi)] του δημοσιονομικού κανονισμού. Ο 
εθνικός οργανισμός εξασφαλίζει ότι τα 
έργα είναι εύκολα προσβάσιμα και χωρίς 
αποκλεισμούς. Επίσης, διασφαλίζει 
ποιοτικές εμπειρίες κινητικότητας με 
βάση τις αρχές που ορίζονται στον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την 
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Κινητικότητα (2006/961/ΕΚ).

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι εθνικοί οργανισμοί παρέχουν 
εύκολη πρόσβαση στους διαθέσιμους ανά 
κύρια δράση και ανά τομέα 
προϋπολογισμούς έπειτα από κάθε γύρο 
υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να 
παρέχεται στους αιτούντες η δυνατότητα 
να προγραμματίζουν στρατηγικά τις 
μελλοντικές τους ενέργειες, καθώς και 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της 
επιλογής έργων και τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η 
κατάλληλη εξωτερική παρακολούθηση 
του προγράμματος. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν δίνεται 
προτεραιότητα στα μεγάλα ιδρύματα 
έναντι των μικρών και νέων ιδρυμάτων 
όσον αφορά τους αιτούντες του 
προγράμματος.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Ο εθνικός οργανισμός 
πραγματοποιεί τακτικά διαβούλευση με 
τους δικαιούχους του προγράμματος 
(φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις) για τη 
συλλογή των απόψεων τους σχετικά με το 
πρόγραμμα, υποβάλλει σχετικές εκθέσεις 
στην Επιτροπή και βελτιώνει την 
εφαρμογή του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο βάσει των σχολίων και της 
εμπειρογνωσίας τους.
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Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Διοργανώνονται τακτικές 
συνεδριάσεις με το δίκτυο των εθνικών 
οργανισμών ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος 
σε όλες τις χώρες του προγράμματος και 
σε όλες τις τρίτες χώρες που αναφέρονται 
στο άρθρο 17.

7. Διοργανώνονται τακτικές 
συνεδριάσεις καθώς και δραστηριότητες 
διομότιμης μάθησης με το δίκτυο των 
εθνικών οργανισμών ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνεκτική υλοποίηση του 
προγράμματος σε όλες τις χώρες του 
προγράμματος και σε όλες τις τρίτες χώρες 
που αναφέρονται στο άρθρο 17. Η 
Επιτροπή ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και πληροφοριών, 
ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα 
και τα μέτρα εύλογης προσαρμογής.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή βελτιώνει την 
πλατφόρμα για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων των έργων και 
διασφαλίζει μια ισχυρότερη προσέγγιση 
όσον αφορά την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και τις διεθνείς ανταλλαγές 
απόψεων μεταξύ εθνικών οργανισμών, 
εταίρων και δικαιούχων του 
προγράμματος.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Η Επιτροπή παρέχει στήριξη 
στους αιτούντες του προγράμματος ώστε 
να βρίσκουν διεθνείς εταίρους, 
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αναπτύσσοντας φιλικές προς τον χρήστη 
πλατφόρμες που συνδυάζουν την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους 
διάφορους δικαιούχους και τα έργα τους.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
γνωμοδοτική επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί 
να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για 
την εξέταση τομεακών ζητημάτων. Εάν 
είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό της και κατά 
περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, 
συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων 
των κοινωνικών εταίρων, για να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ως 
παρατηρητές.

3. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Υψηλή ποιότητα της μαθησιακής 
κινητικότητας για άτομα από διαφορετικά 
υπόβαθρα

(1) Υψηλή ποιότητα της μαθησιακής 
κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς για 
άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 
λιγότερες ευκαιρίες
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