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Τροπολογία 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεών της η Ένωση 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και με την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας. Το δίκτυο θα πρέπει 
να συμπαρίσταται στα κράτη μέλη και 
την Ένωση ως προς την ανάπτυξη 
δράσεων και πολιτικών για την 
απασχόληση με στόχο την επίτευξη των 
υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής 
δικαιοσύνης και προστασίας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και όλων των μορφών 
διακρίσεων.

Or. it

Τροπολογία 18
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) αναφέρεται στην προαγωγή 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης ως ενός 
στόχου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 



PE646.959v02-00 4/37 AM\1198085EL.docx

EL

κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών και των δραστηριοτήτων 
της Ένωσης. Οι εργασίες του δικτύου 
ΔΥΑ πρέπει να βασίζονται στο άρθρο 9 
της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και 
τεκμηριωμένων πολιτικών, σύμφωνα με 
τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης.

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
επίτευξη των στόχων της πλήρους 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
προόδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), προωθώντας τη συνοχή των εν 
λόγω στόχων με τις σχετικές 
προγραμματικές πρωτοβουλίες της 
Ένωσης, με τη δράση των κρατών μελών 
και της Ένωσης για τη βελτίωση της 
συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση καθώς και με την ανάπτυξη 
καινοτόμων και τεκμηριωμένων 
πολιτικών.

Or. it



AM\1198085EL.docx 5/37 PE646.959v02-00

EL

Τροπολογία 20
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων 
πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές 
πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων 
πολιτικών.

Or. it

Τροπολογία 21
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων 

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της ποιότητας 
υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από 
την παροχή μιας πλατφόρμας για τη 
σύγκριση των επιδόσεών τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον εντοπισμό 
καλών πρακτικών και για τη θέσπιση ενός 
συστήματος αμοιβαίας μάθησης, με σκοπό 
να στηριχθούν ενεργά η ποιοτική 
απασχόληση, οι αξιοπρεπείς και χωρίς 
αποκλεισμούς συνθήκες εργασίας, καθώς 
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πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές 
πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

και τομείς υψηλού δυναμικού 
απασχόλησης, όπως οι πράσινες θέσεις 
απασχόλησης. Η πρόταση έχει επίσης ως 
στόχο να προσφέρει στις ΔΥΑ τη 
δυνατότητα να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στην ανάπτυξη καινοτόμων και 
τεκμηριωμένων πολιτικών, σύμφωνα με τις 
σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 22
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων 
πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές 
πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης, με σκοπό να στηριχθούν η 
απασχόληση και συν τω χρόνω η 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης. Η πρόταση έχει επίσης ως 
στόχο να προσφέρει στις ΔΥΑ τη 
δυνατότητα να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό στην ανάπτυξη καινοτόμων και 
τεκμηριωμένων πολιτικών, σύμφωνα με τις 
σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στόχος του δικτύου είναι η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), μέσα 
από την παροχή μιας πλατφόρμας για τη 
σύγκριση των επιδόσεών τους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον εντοπισμό 
καλών πρακτικών και για τη θέσπιση ενός 
συστήματος αμοιβαίας μάθησης. Η 
πρόταση έχει επίσης ως στόχο να 
προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων 
πολιτικών, σύμφωνα με τις σχετικές 
πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

(2) Στόχος του δικτύου είναι ο 
εκσυγχρονισμός των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητάς τους, μέσα από την 
παροχή μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση 
των επιδόσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
για τη θέσπιση ενός συστήματος αμοιβαίας 
μάθησης. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο 
να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
ανάπτυξη καινοτόμων, μελλοντοστραφών 
και τεκμηριωμένων πολιτικών, σύμφωνα 
με τις σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το δίκτυο έχει διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της 
περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών στους τομείς αρμοδιότητας 
των ΔΥΑ, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει 
στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
ΔΥΑ. Η αξιολόγηση της κατάστασης 
εφαρμογής της απόφασης αριθ. 
573/2014/ΕΕ16 δείχνει ότι το δίκτυο είχε 
θετικό αντίκτυπο και προσδιορίζει τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από τις 
διάφορες δραστηριότητες και εμπειρίες.

(3) Το δίκτυο έχει διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της 
περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών στους τομείς αρμοδιότητας 
των ΔΥΑ, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει 
στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
ΔΥΑ. Η αξιολόγηση της κατάστασης 
εφαρμογής της απόφασης αριθ. 
573/2014/ΕΕ16 δείχνει ότι το δίκτυο είχε 
θετικό αντίκτυπο και προσδιορίζει τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από τις 
διάφορες δραστηριότητες και εμπειρίες. 
Αποκτώντας νομική κατοχύρωση, το 
ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
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απασχόλησης αύξησε την ικανότητά του 
και ανέπτυξε καινοτόμα και 
τεκμηριωμένα μέτρα για την εφαρμογή 
των πολιτικών για την απασχόληση.

__________________ __________________
16 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής SWD(2019)1350.

16 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής SWD(2019)1350.

Or. pl

Τροπολογία 25
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Για να καταστεί το δίκτυο πιο 
αποτελεσματικό, θα πρέπει ταυτόχρονα 
να μεταρρυθμιστούν τα δημόσια κέντρα 
απασχόλησης μέσω της πλήρους 
ψηφιοποιήσεως των υπηρεσιών και της 
επαρκούς καταρτίσεως του προσωπικού.

Or. it

Τροπολογία 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα και να προαχθεί περαιτέρω η 
συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ, η περίοδος 
θέσπισης του δικτύου θα πρέπει να 
παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(4) Για να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα, αλλά και για να επεκταθούν, να 
ενισχυθούν και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες των ΔΥΑ, να 
εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης και να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά και 
αρμονικά, η περίοδος θέσπισης του 
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δικτύου θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2027.

Or. pl

Τροπολογία 27
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα και να προαχθεί περαιτέρω η 
συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ, η περίοδος 
θέσπισης του δικτύου θα πρέπει να 
παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(4) Για να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα και να προαχθεί περαιτέρω η 
συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ, το δίκτυο 
θα πρέπει να καταστεί μόνιμη δομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να καταστεί μόνιμο, μέχρι να αποφασίσει η ΕΕ ότι δεν είναι πλέον 
αναγκαίο. Η επικαιροποίηση και οι προσαρμογές θα εξακολουθήσουν να είναι δυνατές, αλλά 
μια μόνιμη δομή θα επιτρέπει μεγαλύτερης διάρκειας στρατηγικό σχεδιασμό.

Τροπολογία 28
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το δίκτυο θα πρέπει να ενισχύει τη 
συνεργασία μεταξύ των μελών του και να 
αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από 
τις ΔΥΑ, δημοσιεύοντας συγκριτικές 
αναλύσεις και συμβουλές, καθώς και 
στην προώθηση καινοτόμων 
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πρωτοβουλιών νεωτεριστικών 
προσεγγίσεων όσον αφορά την εύρεση 
απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεργασία των ΔΥΑ όσον αφορά την 
εξαγωγή κοινωνικών παροχών. Η 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα 
επιτρέψει τη σύγκριση όλων των ΔΥΑ, 
χωρίς αποκλεισμούς, βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων και με γνώμονα τις επιδόσεις, 
ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι 
βέλτιστες πρακτικές στους τομείς 
δραστηριότητάς τους, συμβάλλοντας 
στον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση 
των υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο 
των ειδικών αρμοδιοτήτων τους. Οι 
πρωτοβουλίες δικτύου αναμένεται να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και να κάνουν αποτελεσματικότερη 
χρήση των δημόσιων πόρων. Το δίκτυο 
θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών 
απασχόλησης.

Or. nl

Τροπολογία 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να στηρίζει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση 

(5) Στην ανακοίνωσή της, με 
ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά 
με την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η 
Επιτροπή, διατυπώνοντας σε νέα βάση τη 
δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που προκαλούνται από την 
αλλαγή του κλίματος, δηλώνει ότι όλες οι 
δράσεις και οι πολιτικές της Ένωσης θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Η συνέχιση του δικτύου θα 
πρέπει συνεπώς να ενισχύει τις δράσεις 
και τις πολιτικές για την απασχόληση που 
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και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους. βοηθούν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας 
στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια 
κυκλική οικονομία, κλιματικά ουδέτερη, 
και καθιστώντας αυτή τη μετάβαση 
δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο 
τη διασφάλιση πλήρους απασχόλησης και 
αξιοπρεπούς εργασίας, που θα 
εξασφαλίζει επαρκή επίπεδα αμοιβών, και 
σε κάθε περίπτωση ικανής να 
προστατεύει από τη φτώχεια, 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς 
και της υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας. Η συνέχιση του δικτύου θα 
πρέπει να στηρίζει και την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης, και να συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030, και ιδίως του στόχου 8.

Or. it

Τροπολογία 30
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να στηρίζει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να συμβάλλει στην υλοποίηση των 
εθνικών πολιτικών για την εργασία, στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση 
και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους 
τους πολίτες.
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οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση 
και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Or. it

Τροπολογία 31
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να στηρίζει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση 
και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους.

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να στηρίζει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση, 
στην αξιοπρεπή εργασία για όλους, στην 
αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στην 
αγορά εργασίας και στη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 32
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να στηρίζει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

(5) Η συνέχιση του δικτύου θα πρέπει 
να στηρίζει την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
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δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση 
και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους.

δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει στις 
αρχές του την παροχή ενεργητικής 
υποστήριξης για την εξεύρεση 
απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης 8 του θεματολογίου 
του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, συνεισφέροντας στη 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση 
και στην αξιοπρεπή εργασία για όλους, 
καθώς και στην κοινωνικά δίκαιη 
πράσινη μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
συνεργάζεται ακόμη στενότερα με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας 
για την προώθηση συνεργειών μεταξύ 
τους, και ιδίως τη συνεργασία με 
ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, 
της ισότητας των φύλων, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ανέργους ή ευάλωτες 
ομάδες, φορείς ισότητας, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δίκαιης μετάβασης, 
καθώς και κοινωνικούς εταίρους, ώστε να 
προωθηθούν συνέργειες και να 
εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο 
πολιτικής, κατά περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής. Θα πρέπει 
να ενισχυθεί μια συστηματικότερη και 
πιο διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των 
ΔΥΑ και άλλων παρόχων υπηρεσιών 
στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής 
και της απασχόλησης, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
όσων αναζητούν εργασία.

Or. en

Τροπολογία 35
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης καθώς και με τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, ώστε να προαχθούν 
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οι συνέργειες και η ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, το οποίο έχει 
προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 36
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως με 
ιδιωτικές και άλλες υπηρεσίες 
απασχόλησης, αλλά και τη συνεργασία με 
ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε 
να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 37
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, και ιδίως τη 
συνεργασία με ενωσιακούς οργανισμούς 

(6) Το δίκτυο θα πρέπει να συνεχίσει 
να οργανώνει τη συνεργασία και τις 
επαφές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της 
αγοράς εργασίας για την προώθηση 
συνεργειών μεταξύ τους, να ευνοεί την 
εναρμόνιση μεταξύ ζητήσεως και 
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στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο 
πολιτικής.

προσφοράς και να διασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή διαφάνεια και τη βελτιωμένη 
λειτουργία των αγορών εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο ρόλος των ΔΥΑ στη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερων υπηρεσιών για 
όσους αναζητούν εργασία και για 
επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζεται 
δεόντως σε εθνικό επίπεδο με επαρκείς 
ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτική 
στήριξη για την κατάρτιση του 
προσωπικού και τον εξοπλισμό ΤΠ και 
τον τεχνικό εξοπλισμό σε σχέση με τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 
συνεπάγονται η ψηφιοποίηση, οι 
μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
οικονομιών των πλατφορμών, και οι 
κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 39
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η χρηματοδοτική στήριξη της 
Ένωσης για το δίκτυο θα πρέπει να 
διατίθεται σύμφωνα με το πολυετές 

(7) Θα πρέπει να διατίθεται 
χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση 
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δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027.

για το δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 40
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ) σε όλη την Ένωση 
(«το δίκτυο») για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Θεσπίζεται δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ) σε όλη την Ένωση 
(«το δίκτυο»). Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν 
τη σύσταση του Δικτύου βάσει των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 41
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης και των 
κοινωνικών πολιτικών της Ένωσης.
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ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Or. en

Τροπολογία 42
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των εθνικών πολιτικών απασχόλησης, 
υποστηρίζοντας:

Or. it

Τροπολογία 43
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 

«Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
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προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:».

προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:»

Or. hu

Τροπολογία 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να ευνοήσει την υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης, 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, την επίτευξη 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, τη γρήγορη, δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε μια 
κυκλική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, υποστηρίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο:

Or. it

Τροπολογία 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, στην επίτευξη 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ιδίως των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης 1, 4, 5, 8, 10, 13 και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Or. en

Τροπολογία 46
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω του δικτύου στον 
τομέα της απασχόλησης, στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΥΑ, 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
των πολιτικών απασχόλησης της Ένωσης. 
Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην υλοποίηση 
των σχετικών αρχών και στόχων του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο:

Or. en
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Τροπολογία 47
Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
εργαζομένους και τους νέους εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΑΕΚ)·

«α) όλες τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
εργαζομένους και τους νέους εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΑΕΚ) και τα άτομα με αναπηρίες, 
ιδίως τις γυναίκες και τα κορίτσια που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές και 
διατομεακές διακρίσεις λόγω φύλου και 
αναπηρίας·»

Or. en

Τροπολογία 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
εργαζομένους και τους νέους εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

«α) όλες τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
εργαζομένους και τους νέους εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
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(ΕΑΕΚ)· (ΕΑΕΚ), καθώς και τα άτομα με 
αναπηρίες·»

Or. en

Τροπολογία 49
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«α α) την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της 
ευρωπαϊκής πράσινης νέας συμφωνίας 
και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 
ΟΗΕ (ΣΒΑΟΗΕ)·»

Or. en

Τροπολογία 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) την αξιοπρεπή και βιώσιμη 
εργασία·

«β) την αξιοπρεπή και βιώσιμη 
εργασία, διασφαλίζοντας τον πλήρη 
σεβασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, 
την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και την υγεία και ασφάλεια στον 
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χώρο εργασίας·»

Or. it

Τροπολογία 51
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2β) στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών εργασίας στην ΕΕ·

«γ) τη βελτίωση της λειτουργίας των 
αγορών εργασίας και της ενταξιακής τους 
ικανότητας·»

Or. en

Τροπολογία 52
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

δ) τον εντοπισμό ελλείψεων όσον 
αφορά τις δεξιότητες και την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την έκταση και 
τα σημεία στα οποία αυτές παρατηρούνται, 
καθώς και την καλύτερη αντιστοίχιση 
ανάμεσα στις δεξιότητες των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και στις ανάγκες των 
εργοδοτών·

«δ) τον εντοπισμό ελλείψεων όσον 
αφορά τις δεξιότητες και την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την έκταση και 
τα σημεία στα οποία αυτές παρατηρούνται, 
καθώς και την καλύτερη αντιστοίχιση 
ανάμεσα στις δεξιότητες των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και στις ανάγκες των 
εργοδοτών μέσω μιας επαγγελματικής 
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κατάρτισης που προσανατολίζεται στον 
εργαζόμενο·»

Or. en

Τροπολογία 53
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2γ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

στ) την αυξανόμενη εθελοντική 
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα σε δίκαιη βάση, ώστε να 
αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες ανάγκες 
της αγοράς εργασίας·

«στ) την αυξανόμενη εθελοντική 
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα σε εξατομικευμένης βάση, 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας·»

Or. en

Τροπολογία 54
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«-α) την προώθηση της συνεργασίας 
και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των ΔΥΑ όσον αφορά την 
εξαγωγή κοινωνικών παροχών·»

Or. nl
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Τροπολογία 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

i) συμβολή στη μείωση της ανεργίας 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στις 
ευάλωτες ομάδες,

«i) συμβολή στη μείωση της ανεργίας 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ομάδες 
φύλου και σε όλες τις ευάλωτες ομάδες,

Or. en

Τροπολογία 56
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:
«iii α) επαγγελματικός προσανατολισμός 
και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά τις 
πράσινες θέσεις απασχόλησης και τη 
δίκαιη μετάβαση·»

Or. en

Τροπολογία 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης·

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, διευκολύνοντας την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης για πλήρη 
απασχόληση και κοινωνική πρόοδο, τη 
συνοχή αυτών των στόχων με τις 
πολιτικές απασχόλησης, την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης και την υλοποίηση 
μιας ταχείας, δίκαιης και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβασης σε μια κυκλική 
και κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

Or. it

Τροπολογία 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, όπως προσδιορίζονται στις 
πολιτικές απασχόλησης της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις που 
συνεπάγονται η ψηφιοποίηση, τα 
μεταβαλλόμενα εργασιακά πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων 
οικονομιών των πλατφορμών, και οι 
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κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 59
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 
λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που 
συνδέονται με την τεχνολογική και 
δημογραφική εξέλιξη, καθώς και την 
εξέλιξη του κόσμου της εργασίας και των 
απαιτούμενων ικανοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 60
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, με δεδομένα τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, 
καθώς και τις προκλήσεις που 
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σχετίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, 
τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, την 
πρόληψη της ανεργίας και τη βελτιωμένη 
ένταξη καθώς και στοχευμένη στήριξη 
των ατόμων που αναζητούν εργασία·

Or. en

Τροπολογία 61
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό, 
τον εξορθολογισμό και την ενίσχυση των 
ΔΥΑ σε βασικούς τομείς, σύμφωνα με τις 
πολιτικές απασχόλησης της Ένωσης και 
των κρατών μελών, τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και 
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 
σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, την 
παγκοσμιοποίηση και τον μεταβαλλόμενο 
κόσμο της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 62
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 

γ) συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση των ΔΥΑ σε βασικούς 
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τομείς, σύμφωνα με τις πολιτικές 
απασχόλησης της Ένωσης, τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης·

τομείς, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές 
απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 63
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά τον εντοπισμό των 
ΕΑΕΚ και την κατάρτιση πρωτοβουλιών 
που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι 
εν λόγω νέοι άνθρωποι θα αποκτήσουν τα 
προσόντα που είναι αναγκαία για να 
εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας.

«ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά την ένταξη των 
μακροχρόνια ανέργων και των 
εργαζομένων με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας καθώς και τον εντοπισμό και τη 
στήριξη των ΕΑΕΚ και την κατάρτιση 
πρωτοβουλιών που έχουν στόχο να 
εξασφαλίσουν ότι οι εν λόγω νέοι 
άνθρωποι θα αποκτήσουν τα προσόντα που 
είναι αναγκαία για να εισέλθουν, να 
παραμείνουν και να αναπτυχθούν στην 
αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
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Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ζ) προάγει και ανταλλάσσει βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά τον εντοπισμό των 
ΕΑΕΚ και την κατάρτιση πρωτοβουλιών 
που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι 
εν λόγω νέοι άνθρωποι θα αποκτήσουν τα 
προσόντα που είναι αναγκαία για να 
εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας.

«ζ) εντοπίζει τις ευάλωτες ομάδες 
στην αγορά εργασίας, όπως οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι εργαζόμενοι με 
αναπηρίες και οι ΕΑΕΚ, και προάγει και 
ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά 
με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για 
την απόκτηση δεξιοτήτων, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο.»

Or. en

Τροπολογία 65
Stefania Zambelli

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους 
και περιφερειακές και τοπικές αρχές, μέσω 
της συμμετοχής τους σε σχετικές 
δραστηριότητες και σε συνεδριάσεις του 
δικτύου και με την ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδομένων με αυτά.
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συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. it

Τροπολογία 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης από 
τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ, 
άλλων παρόχων υπηρεσιών απασχόλησης 
και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και, 
κατά περίπτωση, με ενωσιακούς 
οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, 
της ισότητας των φύλων και της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις 
που εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς 
ομάδες, φορείς ισότητας, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, αρχές με αρμοδιότητα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δίκαιη 
μετάβαση, καθώς και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κρούσματα διακρίσεων αναφέρονται συχνά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης, 
επομένως η συνεργασία με φορείς ισότητας και/ή ανεξάρτητες οργανώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα συμβάλει στην επίτευξη της απαραίτητης ευαισθητοποίησης των αρμόδιων 
φορέων και θα διασφαλίσει τη μη διακριτική μεταχείριση.

Τροπολογία 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών 
εταίρων, και, κατά περίπτωση, με σχετικές 
δημόσοες υπηρεσίες απασχόλησης από 
χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, ενωσιακούς 
οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. en
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Τροπολογία 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών 
υπηρεσιών, και, κατά περίπτωση, με 
ενωσιακούς οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς ομάδες, 
οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης, 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 69
Sara Skyttedal

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία
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Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
ιδίως με ιδιωτικούς και άλλους παρόχους 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς ομάδες, 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 70
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Leila Chaibi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Συνεργασία Συνεργασία

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, και, κατά 
περίπτωση, με ενωσιακούς οργανισμούς 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν ανέργους ή 
ευπαθείς ομάδες, ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 

Το δίκτυο αναπτύσσει συνεργασία με 
ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων 
υπηρεσιών απασχόλησης, με ενωσιακούς 
οργανισμούς στον τομέα της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις που 
εκπροσωπούν ανέργους ή ευπαθείς ομάδες, 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της απασχόλησης, και περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, μέσω της συμμετοχής τους 
σε σχετικές δραστηριότητες και σε 
συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
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συνεδριάσεις του δικτύου και με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 71
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Χρηματοδοτική στήριξη Χρηματοδοτική στήριξη

Το σύνολο των πόρων για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης διατίθεται 
σύμφωνα με το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, κατά 
περίπτωση, οι ετήσιες πιστώσεις των 
οποίων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των 
ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Το σύνολο των πόρων για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης διατίθεται κατά 
περίπτωση, οι ετήσιες πιστώσεις των 
οποίων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των 
ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 72
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Leila Chaibi

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Χρηματοδοτική στήριξη Χρηματοδοτική στήριξη

Το σύνολο των πόρων για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης διατίθεται 

Οι αναγκαίοι πόροι για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης διατίθεται σύμφωνα 
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σύμφωνα με το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, κατά 
περίπτωση, οι ετήσιες πιστώσεις των 
οποίων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των 
ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027, οι ετήσιες πιστώσεις 
των οποίων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 73
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
απονέμεται στην Επιτροπή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2027.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
απονέμεται στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 74
Mounir Satouri

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Άρθρο 10

Επανεξέταση Επανεξέταση

Έως τον Σεπτέμβριο του 2026 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών αξιολόγηση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης και κάθε επτά έτη 
εφεξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών αξιολόγηση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Άρθρο 10

Επανεξέταση Επανεξέταση

Έως τον Σεπτέμβριο του 2026 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών αξιολόγηση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2026 η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών αξιολόγηση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η 
αξιολόγηση εκτιμά μεταξύ άλλων σε ποιο 
βαθμό έχει συμβάλει το δίκτυο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 3 και αν έχει ωφελήσει όλες τις 
κατηγορίες των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση.

Or. en


