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Τροπολογία 1
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, και η 
πρόβλεψη των αναγκαίων δεξιοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας για τη δέσμευση στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 με 
στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου, δηλαδή μείωση του ποσοστού 
των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο 
κάτω από το 10% και αύξηση 
τουλάχιστον στο 40% της αναλογίας των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας ή 
ισοδύναμης βαθμίδας εκπαίδευσης·

1. επισημαίνει ότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, και η 
πρόβλεψη των αναγκαίων δεξιοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας προκειμένου τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ανάπτυξή τους και 
να παραμείνουν ανταγωνιστικά στη 
διεθνή αγορά·

Or. en

Τροπολογία 2
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, και η 
πρόβλεψη των αναγκαίων δεξιοτήτων
είναι ζωτικής σημασίας για τη δέσμευση 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 με 
στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου, δηλαδή μείωση του ποσοστού 
των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο 
κάτω από το 10% και αύξηση τουλάχιστον 
στο 40% της αναλογίας των αποφοίτων της 
τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης βαθμίδας 
εκπαίδευσης·

1. επισημαίνει ότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και στην 
ανύψωση του επιπέδου προσόντων των 
Ευρωπαίων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δέσμευση στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020 με στόχο τη βελτίωση του 
μορφωτικού επιπέδου, δηλαδή μείωση του 
ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν το 
σχολείο κάτω από το 10% και αύξηση 
τουλάχιστον στο 40% της αναλογίας των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης 
βαθμίδας εκπαίδευσης·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η επένδυση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, και η 
πρόβλεψη των αναγκαίων δεξιοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας για τη δέσμευση στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 με 
στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου, δηλαδή μείωση του ποσοστού 
των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο 
κάτω από το 10% και αύξηση τουλάχιστον 
στο 40% της αναλογίας των αποφοίτων της 
τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης βαθμίδας 
εκπαίδευσης·

1. επισημαίνει ότι η εξασφάλιση 
σημαντικών επενδύσεων - ιδίως 
δημόσιων - στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, και η πρόβλεψη των αναγκαίων 
δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δέσμευση στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020 με στόχο τη βελτίωση του 
μορφωτικού επιπέδου, δηλαδή μείωση του 
ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν το 
σχολείο κάτω από το 10% και αύξηση 
τουλάχιστον στο 40% της αναλογίας των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης 
βαθμίδας εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 4
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ανεργίας των 
νέων στην ΕΕ· σημειώνει ότι η ανεργία 
των νέων έχει επιζήμια αποτελέσματα για 
την κοινωνική συνοχή, την αίσθηση του 
δικαίου και την ανάπτυξη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργασθούν προκειμένου να δοθεί 
προτεραιότητα στην εφαρμογή ενεργών 
εργασιακών πολιτικών για την 
αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 5
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι έχει πρωταρχική σημασία 
η εξασφάλιση ισότιμης και καθολικής 
πρόσβασης σε δημόσια εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας και στη διά βίου 
μάθηση, τόσο για την πνευματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων όσο και 
για την απόκτηση των δεξιοτήτων που 
είναι αναγκαίες για την επαγγελματική 
ένταξη·

Or. fr

Τροπολογία 6
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
τονίζει τη σημασία των ολοκληρωμένων 
διαδικασιών εκπαίδευσης, κατάρτισης,  
εργασίας, με στόχο την απόκτηση των 
επαγγελματικών προσόντων και του 
τίτλου σπουδών, και την ανάγκη 
στοχευμένων πρωτοβουλιών για την 
εκπαίδευση των ενηλίκων και την  
απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων. 
Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι 
ασθενέστερες, λόγω χαμηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου και λιγότερων 
προσόντων, κατηγορίες πολιτών, καλεί τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν και να 
διαδώσουν, στην επικράτειά τους, τις 
υπηρεσίες προσανατολισμού, παρέχοντας 
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στους δυνάμει ενδιαφερόμενους χρήσιμες  
πληροφορίες για τις ευκαιρίες  
κατάρτισης και εκπαίδευσης και έναν 
ατομικό απολογισμό επαγγελματικών 
δεξιοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 7
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει η επαγγελματική 
εκπαίδευση στην εκπλήρωση του 
δυναμικού ενός σημαντικού αριθμού 
νέων, καθώς και στην επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. ro

Τροπολογία 8
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,  
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη,
ιδίως από τα αρμόδια υπουργεία τους, να
συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη 
διά βίου μάθηση οριζόντιες  δεξιότητες 
με άξονα τις ΤΠΕ, τις καλλιτεχνικές 
δεξιότητες, την κινητικότητα, τη 
δημοκρατική συμμετοχή και την 
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αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, και ότι για την επίτευξή του 
στόχου αυτού απαιτούνται συγκεκριμένοι 
μηχανισμοί·

πολυπολιτισμικότητα· προς το σκοπό 
αυτό, τονίζει τη σημασία της 
αναγνώρισης και της αξιοποίησης των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 
αποκτώνται μέσω της άτυπης και 
ανεπίσημης· εκπαίδευσης·προς το σκοπό 
αυτό, τονίζει τη σημασία της 
αναγνώρισης και της αξιοποίησης των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 
αποκτώνται μέσω της άτυπης και 
ανεπίσημης  εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 9
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την ενεργό 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και ότι για την 
επίτευξή του στόχου αυτού απαιτούνται 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

Or. en

Τροπολογία 10
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών· και 
παροτρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε τα αρμόδια υπουργεία τους, να 
συμμετάσχουν ενεργότερα στη διαδικασία 
του έγκαιρου προσδιορισμού των 
αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί
που εκπονούνται από τα μεμονωμένα 
κράτη μέλη··

Or. pl

Τροπολογία 11
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού
των αναγκαίων δεξιοτήτων, προτείνοντας 
τουλάχιστον ένα 10ετή χρονικό ορίζοντα· 
πιστεύει ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
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απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί· και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
χρειάζονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

Or. en

Τροπολογία 12
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
οργανισμών κατάρτισης και ότι για την 
επίτευξή του στόχου αυτού απαιτούνται 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

Or. fr

Τροπολογία 13
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
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ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και ότι για την 
επίτευξή του στόχου αυτού απαιτούνται 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί, προκειμένου 
να εντοπισθούν οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό,
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· εφιστά 
ταυτόχρονα την προσοχή στην ανάγκη να 
διασφαλιστεί στους πολίτες η πρόσβαση 
σε ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με 
επαγγέλματα, δεξιότητες και δυνατότητες 
εκπαίδευσης παντού στην Ένωση·
πιστεύει ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·
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Or. pl

Τροπολογία 15
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα 
απαιτήσουν αυστηρό πολιτικό συντονισμό, 
και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, 
ιδίως δε από τα αρμόδια υπουργεία τους, 
να συμμετάσχουν ενεργότερα στη 
διαδικασία του έγκαιρου προσδιορισμού 
των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προϋποθέτει την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 
εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
και ότι για την επίτευξή του στόχου αυτού 
απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·
για το σκοπό αυτό, μέσα όπως οι 
τομεακές έρευνες σχετικά με τις ανάγκες 
σε επαγγελματικά  προφίλ και προσόντα, 
που πραγματοποιούνται με συνεργασία 
των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να 
υποστηρίζονται κατάλληλα·

Or. it

Τροπολογία 16
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. σημειώνει ότι το εργατικό δυναμικό 
της ΕΕ πρέπει να αποκτήσει πιο πολλές 
δεξιότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση 
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να συμβάλει και να προσαρμοσθεί στην 
τεχνολογική αλλαγή και στις νέες 
προσεγγίσεις της οργάνωσης εργασίας· 
καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
περισσότερο στα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, να προβλέπουν τις 
απαιτήσεις σε δεξιότητες, να 
ευθυγραμμίσουν την προσφορά και τη 
ζήτηση και να παρέχουν υπηρεσίες 
συμβουλών σταδιοδρομίας·

Or. lt

Τροπολογία 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός 
«Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ» θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους μελλοντικούς 
εργαζομένους να αποκτήσουν τον σωστό 
συνδυασμό δεξιοτήτων, για παράδειγμα 
από το πεδίο των ΤΠΕ και των ξένων 
γλωσσών, βελτιώνοντας έτσι τις 
προοπτικές απασχόλησης και την 
προσαρμοστικότητά τους· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι ο ορίζοντας υλοποίησής του 
πρέπει να είναι 10ετης·

3. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία 
διαδικτυακών μέσων για την 
επαγγελματική κινητικότητα που 
παρέχουν διαφανείς πληροφορίες για τις 
προσφορές εργασίας θα μπορούσε να 
βοηθήσει τους μελλοντικούς εργαζομένους 
να αποκτήσουν τον σωστό συνδυασμό 
δεξιοτήτων, για παράδειγμα από το πεδίο 
των ΤΠΕ και των ξένων γλωσσών, 
βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές 
απασχόλησης και την προσαρμοστικότητά 
τους· εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 
ορίζοντας υλοποίησής του πρέπει να είναι 
10ετης·

Or. pl

Τροπολογία 18
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός 
«Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ» θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους μελλοντικούς 
εργαζομένους να αποκτήσουν τον σωστό 
συνδυασμό δεξιοτήτων, για παράδειγμα 
από το πεδίο των ΤΠΕ και των ξένων 
γλωσσών, βελτιώνοντας έτσι τις 
προοπτικές απασχόλησης και την 
προσαρμοστικότητά τους· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι ο ορίζοντας υλοποίησής του 
πρέπει να είναι 10ετής·

3. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός 
«Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ» σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (CEDEFOP) θα βοηθήσει 
τους μελλοντικούς εργαζομένους να 
αποκτήσουν τον σωστό συνδυασμό 
δεξιοτήτων, για παράδειγμα από το πεδίο 
των ΤΠΕ και των ξένων γλωσσών, 
βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές 
απασχόλησης και την προσαρμοστικότητά 
τους· εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 
ορίζοντας υλοποίησής του πρέπει να είναι 
10ετής·

Or. en

Τροπολογία 19
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός
«Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ» θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους μελλοντικούς 
εργαζομένους να αποκτήσουν τον σωστό 
συνδυασμό δεξιοτήτων, για παράδειγμα 
από το πεδίο των ΤΠΕ και των ξένων 
γλωσσών, βελτιώνοντας έτσι τις 
προοπτικές απασχόλησης και την 
προσαρμοστικότητά τους· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι ο ορίζοντας υλοποίησής του 
πρέπει να είναι 10ετής·

3. χαιρετίζει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου κενών θέσεων και
αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός
«Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ» θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους μελλοντικούς 
εργαζομένους να προσανατολιστούν και 
να αποκτήσουν τον σωστό συνδυασμό 
δεξιοτήτων, για παράδειγμα από το πεδίο 
των ΤΠΕ και των ξένων γλωσσών, 
βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές 
απασχόλησης και την προσαρμοστικότητά 
τους· εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 
ορίζοντας υλοποίησής του πρέπει να είναι 
10ετής·

Or. fr
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Τροπολογία 20
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι μια στενότερη διασύνδεση 
του εκπαιδευτικού συστήματος με τον 
επιχειρηματικό κόσμο μπορεί να 
συμβάλει στον ορθό εντοπισμό των 
δεξιοτήτων που βρίσκονται σε ζήτηση σε 
μια δεδομένη στιγμή και, περαιτέρω, 
στην ευκολότερη ένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 21
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν να 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια και οι 
οργανισμοί κατάρτισης διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στις περιφερειακές 
οικονομίες των κρατών μελών και ότι 
αποτελούν μοναδικούς φορείς, όπου η 
καινοτομία συναντά την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την έρευνα και μπορούν να 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, οργανισμών κατάρτισης,
περιφερειών, κυβερνήσεων και
επιχειρήσεων για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης·

Or. fr
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Τροπολογία 22
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να 
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στις 
περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
περιφερειών, κυβερνήσεων και 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 23
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις οικονομίες των κρατών μελών και ότι 
αποτελούν μοναδικούς φορείς, όπου η 
καινοτομία συναντά την έρευνα και την 
εκπαίδευση, και μπορούν να συμβάλλουν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας·
υπενθυμίζει, επίσης, πόσο βασική είναι η 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, 
περιφερειών, κυβερνήσεων και 
επιχειρήσεων, τόσο στα κράτη μέλη όσο 
και μεταξύ των κρατών της ΕΕ και με τα 
κράτη που συνδέονται με αυτά στο 
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πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας·

Or. pl

Τροπολογία 24
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια και 
άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μπορούν να διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στις περιφερειακές 
οικονομίες των κρατών μελών και ότι 
αποτελούν μοναδικούς φορείς, όπου η 
καινοτομία συναντά την έρευνα και την 
εκπαίδευση, και μπορούν να συμβάλλουν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
υπενθυμίζει, επίσης, πόσο βασική είναι η 
συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών 
σχολών, πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις 
περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 



AM\870211EL.doc 17/35 PE467.090v01-00

EL

εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων, 
ενώσεων  και επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 27
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
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να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η ισχυρή συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων και ότι 
πρέπει να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 28
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων· 
αναγνωρίζει το ρόλο του διαλόγου 
πανεπιστημίων-επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 29
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
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στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων· σημειώνει 
επίσης ότι η διεθνοποίηση της 
εκπαίδευσης έχει κοινωνική, πολιτιστική 
και οικονομική σημασία και, συνεπώς, 
ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
διεθνή κινητικότητα μεταξύ ερευνητών, 
φοιτητών, επιστημόνων και λεκτόρων,
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 30
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια 
μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στις περιφερειακές οικονομίες των κρατών 
μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς 
φορείς, όπου η καινοτομία συναντά την 
έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο 
βασική είναι η συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, περιφερειών, 
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων· σημειώνει 
επίσης ότι η διεθνοποίηση της 
εκπαίδευσης έχει κοινωνική, πολιτιστική 
και οικονομική σημασία και, συνεπώς, 
ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη 
διεθνή κινητικότητα μεταξύ ερευνητών, 
φοιτητών, επιστημόνων και λεκτόρων, 
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ·
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Or. lt

Τροπολογία 31
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι πολίτες με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο ετεροαπασχολούνται ή 
απασχολούνται σε θέσεις χαμηλής 
ποιότητας οδηγώντας σε "σπατάλη 
εγκεφάλων" στην Ε.Ε.

Or. el

Τροπολογία 32
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη να 
διατηρηθούν η βιοτεχνική παράδοση και 
οι συναφείς δεξιότητες, και να χαραχθούν 
στρατηγικές προς όφελος των 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου, με στόχο τη διαφύλαξη της 
βιοτεχνικής πολιτιστικής ταυτότητας·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 33
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές 
προς όφελος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με στόχο 
τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής 
ταυτότητας·

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές 
προς όφελος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με στόχο 
τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής 
ταυτότητας· υπενθυμίζει από την άποψη 
αυτή τη σημασία της στήριξης της 
επαγγελματικής κατάρτισης που 
βασίζεται στην εργασία και της 
κινητικότητας των νέων βιοτεχνών και 
καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση 
και την απασχόληση των νέων βιοτεχνών·

Or. fr

Τροπολογία 34
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές 
προς όφελος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με στόχο 
τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής 
ταυτότητας·

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές 
προς όφελος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με στόχο 
τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής 
ταυτότητας· η προώθηση της μαθητείας 
για την ένταξη των νέων στον κλάδο, με 
αποτελεσματικό συνδυασμό εργασίας και 
σπουδών, εργασίας και κατάρτισης, 
αποφεύγοντας κάθε κατάχρηση, μπορεί 
να είναι ένα μέτρο ενεργού πολιτικής για 
το οποίο θα πρέπει να δοθούν κίνητρα·

Or. it
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Τροπολογία 35
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές 
προς όφελος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με στόχο 
τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής
ταυτότητας·

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές 
προς όφελος των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με στόχο 
τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής 
ταυτότητας· τονίζει τη σημασία των 
ανθρωπιστικών σπουδών ως πεδίου για 
την έρευνα του παρελθόντος και 
διατήρησης των πολιτιστικών 
ταυτοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 36
László Tőkés

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
μέτρα για τη δημιουργία ενός συστήματος 
άτυπης κατάρτισης στο χώρο εργασίας, 
όπως ενός συστήματος μαθητείας, επίσης
εντός παραδοσιακών βιοτεχνιών και 
επαγγελμάτων, προκειμένου η απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας να 
καταστεί πιο προσιτή και να προωθηθεί η 
διαφοροποίηση της αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 37
László Tőkés
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει την ανάγκη να αναβαθμισθούν 
το προφίλ και η ελκυστικότητα 
επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας όπου 
υπάρχει έλλειμμα εργατικού δυναμικού 
στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 38
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δώσει μεγαλύτερη προβολή και 
χρηματοδοτική στήριξη στο πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους·

Or. en

Τροπολογία 39
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
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νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους·

νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους· σημειώνει ότι το 
επιμέρους πρόγραμμα Erasmus έχει 
ποσοστό εφαρμογής που προσεγγίζει το 
100%· υπενθυμίζει τα καλά 
τεκμηριωμένα στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία το Erasmus διευκολύνει σημαντικά 
τις σπουδές στο εξωτερικό και παρέχει 
στους φοιτητές ένα ευρύτερο φάσμα 
δεξιοτήτων, και ότι τούτο, με τη σειρά 
του, βελτιώνει σημαντικά τις 
επακόλουθες προοπτικές απασχόλησης 
για τους φοιτητές που συμμετέχουν στο 
Erasmus και συμβάλλει έτσι ουσιωδώς 
στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

Or. lt

Τροπολογία 40
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους· σημειώνει ότι το 
επιμέρους πρόγραμμα Erasmus έχει 
ποσοστό εφαρμογής που προσεγγίζει το 
100%· υπενθυμίζει τα καλά 
τεκμηριωμένα στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία το Erasmus διευκολύνει σημαντικά 
τις σπουδές στο εξωτερικό και παρέχει 
στους φοιτητές ένα ευρύτερο φάσμα 
δεξιοτήτων, και ότι τούτο, με τη σειρά 
του, βελτιώνει σημαντικά τις 
επακόλουθες προοπτικές απασχόλησης 
για τους φοιτητές που συμμετέχουν στο 
Erasmus και συμβάλλει έτσι ουσιωδώς 
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στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

Or. lt

Τροπολογία 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους· εφιστά επίσης 
την προσοχή στην ιδιαίτερη σημασία της 
επαγγελματικής κατάρτισης στον τόπο 
εργασίας και ζητεί να υποστηριχθούν οι 
εθνικές πρωτοβουλίες που αποβλέπουν 
στην ευρεία διάδοση αυτής της μορφής 
εξέλιξης της σταδιοδρομίας·

Or. pl

Τροπολογία 42
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν 
νέα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες, και 
καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση 
ελκυστικότερη για όλους· υπενθυμίζει από 
την άποψη αυτή τη σημασία της 



PE467.090v01-00 26/35 AM\870211EL.doc

EL

ενίσχυσης του προϋπολογισμού που 
διατίθεται στο εν λόγω πρόγραμμα·

Or. fr

Τροπολογία 43
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την προαγωγή της 
διδασκαλίας γλωσσών·

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για τη 
γενίκευση της διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών στα σχολεία και τους 
οργανισμούς κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 44
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την προαγωγή της 
διδασκαλίας γλωσσών·

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, η οποία 
εκλαμβάνεται ως χρήσιμη δεξιότητα στην 
αγορά εργασίας· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την εκμάθηση γλωσσών 
και την προαγωγή της διδασκαλίας 
γλωσσών·
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Or. en

Τροπολογία 45
László Tőkés

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την προαγωγή της 
διδασκαλίας γλωσσών·

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την προαγωγή της 
διδασκαλίας γλωσσών, περιλαμβανομένης 
και της απόκτησης επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων σε γλώσσες μικρότερης 
διεθνούς κυκλοφορίας και χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 46
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την προαγωγή της 
διδασκαλίας γλωσσών·

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία 
οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του 
προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη 
γλωσσομάθεια ως απαραίτητη δεξιότητα 
και υποστηρίζει την προαγωγή της 
διδασκαλίας γλωσσών· ειδικότερα στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης·
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Τροπολογία 47
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι δεν δίδεται επαρκής 
έμφαση στο δυναμικό των μεταναστών 
από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ να 
καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· ζητεί μια αξιολόγηση του 
αντικτύπου που έχουν οι μετανάστες στην 
αγορά εργασίας της ΕΕ και στις 
ευκαιρίες απασχόλησης των πολιτών της 
ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 48
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 a. θεωρεί ότι η μη ακαδημαϊκή  
τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση  είναι 
ένας τομέας-κλειδί για τη σύνδεση της 
εκμάθησης δεξιοτήτων, των αναγκών 
των επιχειρήσεων και των στόχων της 
οικονομικής και παραγωγικής ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 49
Malika Benarab-Attou
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης και οι οργανισμοί 
κατάρτισης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ ΑΕΙ, οργανισμών κατάρτισης και 
ΜΜΕ· υπενθυμίζει εν προκειμένω το ρόλο 
των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας ως πλαισίου μάθησης 
και κατάρτισης που ευνοεί την ανάπτυξη 
καινοτόμων και οριζόντιων δεξιοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 50
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα
ανώτατης εκπαίδευσης διαθέτουν το 
δυναμικό να προετοιμάζουν τους πολίτες 
για τον επαγγελματικό στίβο, για 
παράδειγμα οι ΜΜΕ που δεν διαθέτουν 
υποδομές έρευνας και ανάπτυξης μπορούν 
να επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

8. αναγνωρίζει ότι τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης προετοιμάζουν τους πολίτες 
για την αγορά εργασίας: για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης, μαθητείας και απασχόλησης· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 51
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές  πρακτική άσκηση 
υψηλής ποιότητας για τη βελτιστοποίηση 
της εκπαιδευτικής εμπειρίας τους καθώς 
και ευκαιρίες αξιοπρεπούς απασχόλησης 
μετά το πέρας του κύκλου σπουδών·
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

Or. fr

Τροπολογία 52
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· προτείνει, στο 
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πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

Or. pl

Τροπολογία 53
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 – εισαγωγή

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενδυνάμωση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 54
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 

8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης 
εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον 
επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν υποδομές 
έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να 
επωφελούνται από τους ερευνητικούς 
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πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.

πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πανεπιστημίων, παρέχοντας αντίστοιχα 
στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής 
άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ, 
καθώς επίσης και την εστίαση στην 
επιχειρηματικότητα και στην παροχή, 
στους φοιτητές, της ευκαιρίας να 
αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες.

Or. en

Τροπολογία 55
László Tőkés

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί την ανταλλαγή εμπειριών και 
την παρουσίαση και προώθηση των 
καλύτερων πρακτικών στον τομέα της 
αύξησης της απασχολησιμότητας και της 
εκπαίδευσης για την τρέχουσα ζήτηση 
στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 56
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν και να αναγνωρίσουν τις 
δεξιότητες που αποκτούνται από την 
άτυπη εκπαίδευση.

Or. el
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Τροπολογία 57
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει τη σημασία της διά βίου 
μάθησης ως συνεχούς οικοδόμησης 
δεξιοτήτων και γνώσεων καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, κάτι που, 
επιπροσθέτως, αυξάνει περαιτέρω την 
κοινωνική ενσωμάτωση, την προσωπική 
ανάπτυξη και την ενεργό άσκηση της 
ιδιότητας του πολίτη.

Or. en

Τροπολογία 58
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. ζητεί την εντονότερη στήριξη και 
αναγνώριση τόσο της επίσημης όσο και 
της ανεπίσημης εκπαίδευσης ως 
αναπόσπαστου τμήματος της διαδικασίας 
της διά βίου μάθησης.

Or. en

Τροπολογία 59
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. τονίζει τη σημασία των πράσινων 
θέσεων εργασίας ως νέων θέσεων 
εργασίας για τη σημερινή παγκόσμια 
αγορά, που επιδιώκει τη διατήρηση και 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 60
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. καλεί τα κράτη μέλη να εργάζονται 
αδιάλειπτα και στενά για την εξάλειψη 
των διοικητικών και νομικών εμποδίων 
στην κινητικότητα των σπουδαστών και 
των εργαζομένων και για την αναγνώριση 
των τίτλων σπουδών και των προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 61
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8ε. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες 
για την επίτευξη πλήρους ενσωμάτωσης 
των μειονεκτουσών ομάδων στην 
εργασιακή διαδικασία, περιλαμβανομένης 
της αναζήτησης των σωστών θέσεων 
εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, οι 
δεξιότητες των οποίων είναι συχνά 
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μοναδικές και εξαιρετικές.

Or. en

Τροπολογία 62
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8στ. υπενθυμίζει τις συνεχιζόμενες 
διακρίσεις λόγω φύλου σε ορισμένους 
εργασιακούς τομείς και σε ορισμένες 
θέσεις εργασίας, και ζητεί την εξάλειψη 
των διαφορών ανάμεσα στους άνδρες και 
τις γυναίκες και των στερεοτύπων βάσει 
των οποίων ορισμένες θέσεις είναι μόνον 
ανδρικές ή μόνο γυναικείες.

Or. en


