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Τροπολογία 236
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος 
«ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

για τη θέσπιση του προγράμματος «ΝΑΙ 
Ευρώπη»

Το πρόγραμμα της Ένωσης για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό

Το πρόγραμμα της Ένωσης για τη νεολαία, 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τον 
αθλητισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ισχύει για ολόκληρο το κείμενο· η έγκρισή της συνεπάγεται αντίστοιχες 
αλλαγές.

Τροπολογία 237
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Title 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση του προγράμματος 
«ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

για τη θέσπιση του προγράμματος 
«GENERATION EUROPA» 

Το πρόγραμμα της Ένωσης για την Το πρόγραμμα της Ένωσης για την 
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εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. η έγκρισή της συνεπάγεται αντίστοιχες αλλαγές.

Τροπολογία 238
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ονομασία «GENERATION 
EUROPA» αφορά το κοινό στοιχείο όλων 
των προηγούμενων επιμέρους 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στη 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και συνείδησης για τους 
πολίτες της ΕΕ μέσω διασυνοριακών 
μέτρων στους τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, της νεολαίας, της διά 
βίου μάθησης, των ηλικιωμένων και της 
ενεργού γήρανσης, καθώς και του 
αθλητισμού και, με αυτόν τον τρόπο, 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της 
ενίσχυσης της ανάπτυξης του 
προγράμματος «Generation Europa» που 
θα συνδέει όλες τις ηλικιακές ομάδες και 
θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη.

Or. de

Τροπολογία 239
Martin Kastler
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Σκοπός του προγράμματος –μέσω 
όλων των τομέων εκπαίδευσης που 
καλύπτει– είναι να συμβάλει στην 
προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και των ευρωπαϊκών αξιών, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 240
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 165 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει, στο 
πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης, σαφή 
εντολή με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή 
των νέων στο δημοκρατικό βίο της 
Ευρώπης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο κανονισμός να εδράζεται σε στέρεη βάση από τις συνθήκες επίσης και όσον 
αφορά τις πολιτικές για τους νέους. Το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ νομιμοποιεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να καθιερώσει ένα δυναμικό πρόγραμμα για τη νεολαία και να προωθήσει δράσεις για 
τη στήριξη της αυτονομίας των νέων και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Τροπολογία 241
Martin Kastler
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το γεγονός ότι στα κράτη μέλη και 
στις συμμετέχουσες τρίτες χώρες το ευρύ 
κοινό θεωρεί σε μεγάλο βαθμό το όνομα 
«Erasmus» συνώνυμο με την 
κινητικότητα των εκπαιδευομένων στην 
Ένωση συνηγορούν για την εκτενέστερη 
χρήση αυτού του ονόματος από τους 
κύριους τομείς εκπαίδευσης που καλύπτει 
το πρόγραμμα.

(3) Το πρόγραμμα συνενώνει πολυάριθμα 
μέχρι πρότινος μεμονωμένα 
προγράμματα, τα οποία προωθούν τη 
διαγενεακή και διασυνοριακή διά βίου 
μάθηση και έχουν ως κοινό στοιχείο την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μιας 
ενισχυμένης συνείδησης ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και ιδιότητας του πολίτη. 
Ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού 
επιπέδου, δημιουργείται με αυτόν τον 
τρόπο μία γενιά, η οποία μαθαίνει να 
σκέφτεται και να πράττει ευρωπαϊκά.

Or. de

Τροπολογία 242
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Βασικό μέλημα του νέου 
προγράμματος για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
πρέπει να είναι η άρση των φραγμών που 
εμποδίζουν την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και η μείωση του 
διοικητικού φόρτου εργασίας σε 
ολόκληρη τη δομή του. Ένας διαρκής και 
μόνιμος στόχος με σκοπό τη μείωση των 
διοικητικών δαπανών και την 
απλοποίηση της οργάνωσης και 
διαχείρισης του προγράμματος είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχή 
εφαρμογή του.

Or. en



AM\914151EL.doc 7/167 PE496.579v01-00

EL

Τροπολογία 243
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με τις στρατηγικές επιλογές της Ένωσης 
για την εφαρμογή της νέας αρμοδιότητας 
της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού και την 
έκθεση αξιολόγησης των 
προπαρασκευαστικών δράσεων στον τομέα 
του αθλητισμού προέκυψαν χρήσιμα 
στοιχεία σχετικά με τους τομείς 
προτεραιότητας για τη δράση της Ένωσης 
και καταδείχθηκε η προστιθέμενη αξία που 
μπορεί να προσφέρει η Ένωση μέσω της 
υποστήριξης δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στη δημιουργία, ανταλλαγή 
και διάδοση των εμπειριών και της γνώσης 
όσον αφορά διάφορα θέματα σχετικά με 
τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(4) Από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με τις στρατηγικές επιλογές της Ένωσης 
για την εφαρμογή της νέας αρμοδιότητας 
της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού και την 
έκθεση αξιολόγησης των 
προπαρασκευαστικών δράσεων στον τομέα 
του αθλητισμού προέκυψαν χρήσιμα 
στοιχεία σχετικά με τους τομείς 
προτεραιότητας για τη δράση της Ένωσης 
και καταδείχθηκε η προστιθέμενη αξία που 
μπορεί να προσφέρει η Ένωση μέσω της 
υποστήριξης δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στη δημιουργία, ανταλλαγή 
και διάδοση των εμπειριών και της γνώσης 
όσον αφορά διάφορα θέματα σχετικά με 
τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
την προϋπόθεση ότι επικεντρώνονται 
κατ’ αρχάς σε επίπεδο βάσης.

Or. en

Τροπολογία 244
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Έτους 
Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 
μεταξύ των Γενεών 2012, οι 
δημογραφικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και η εθελοντική ενεργός 
δράση των μεγαλύτερων σε ηλικία 
πολιτών καταδεικνύουν τη σημασία της 
διά βίου μάθησης, της κινητικότητας και 
της συμμετοχής πολύ μετά τη λήξη του 
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επαγγελματικού βίου. Τα μεγαλύτερης 
ηλικίας άτομα συνιστούν 
αναντικατάστατο έρεισμα του 
εθελοντισμού και της κοινωνικοπολιτικής 
παιδείας στην Ευρώπη, γεγονός που 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην 
αντίστοιχη εστίαση του προγράμματος σε 
αυτά τα άτομα στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Or. de

Τροπολογία 245
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη 
ενός επιμέρους προγράμματος για άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, πχ με τίτλο 
«Ηλικιωμένοι σε δράση», για την 
υποστήριξη υφιστάμενων προγραμμάτων 
της ΕΕ, συμπράξεων και πρωτοβουλιών 
στον τομέα της ενεργού γήρανσης, 
προκειμένου να κινητοποιηθεί 
πανευρωπαϊκά η ομάδα στόχος των 
ηλικιωμένων, να αξιοποιηθεί καλύτερα σε 
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο το σημαντικό 
δυναμικό τους, να ληφθούν υπόψη οι 
ανάγκες τους και να σημειωθεί πρόοδος 
στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για 
την προαγωγή μιας πανευρωπαϊκής 
κουλτούρας ενεργού γήρανσης και 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών που δεν 
γνωρίζει σύνορα.

Or. de

Τροπολογία 246
Heinz K. Becker



AM\914151EL.doc 9/167 PE496.579v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) ορίζει την 
αναπτυξιακή στρατηγικής της Ένωσης την 
επόμενη δεκαετία με σκοπό την 
υποστήριξη της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θέτοντας 
πέντε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, ειδικότερα στον 
τομέα της εκπαίδευσης για να μειωθούν τα 
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου κάτω από το 10% και να δοθεί η 
δυνατότητα τουλάχιστον στο 40% των 
ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών να 
ολοκληρώσουν σπουδές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αυτή η στρατηγική 
περιλαμβάνει επίσης τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της, ιδίως την «Νεολαία σε 
κίνηση» και την «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας».

(5) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) ορίζει την 
αναπτυξιακή στρατηγικής της Ένωσης την 
επόμενη δεκαετία με σκοπό την 
υποστήριξη της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θέτοντας 
πέντε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, ειδικότερα στον 
τομέα της εκπαίδευσης για να μειωθούν τα 
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου κάτω από το 10% και να δοθεί η 
δυνατότητα τουλάχιστον στο 40% των 
ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών να 
ολοκληρώσουν σπουδές τριτοβάθμιας ή 
ισοδύναμης εκπαίδευσης. Αυτή η 
στρατηγική περιλαμβάνει επίσης τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της, ιδίως την 
«Νεολαία σε κίνηση» και την «Ατζέντα για 
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας».

Or. en

Τροπολογία 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) ορίζει την 
αναπτυξιακή στρατηγικής της Ένωσης την 
επόμενη δεκαετία με σκοπό την 
υποστήριξη της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θέτοντας 
πέντε φιλόδοξους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν έως το 2020, ειδικότερα στον 
τομέα της εκπαίδευσης για να μειωθούν τα 

(5) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) ορίζει την 
αναπτυξιακή στρατηγικής της Ένωσης την 
επόμενη δεκαετία με σκοπό την 
υποστήριξη της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θέτοντας 
πέντε στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 
έως το 2020, ειδικότερα στον τομέα της 
εκπαίδευσης για να μειωθούν τα ποσοστά 
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ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου κάτω από το 10% και να δοθεί η 
δυνατότητα τουλάχιστον στο 40% των 
ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών να 
ολοκληρώσουν σπουδές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αυτή η στρατηγική 
περιλαμβάνει επίσης τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της, ιδίως την «Νεολαία σε 
κίνηση» και την «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας».

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω 
από το 10% και να δοθεί η δυνατότητα 
τουλάχιστον στο 40% των ατόμων ηλικίας 
30 έως 34 ετών να ολοκληρώσουν σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η
στρατηγική περιλαμβάνει επίσης τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της, ιδίως την
«Νεολαία σε κίνηση», την «Ατζέντα για 
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και 
την «Ένωση Καινοτομίας»1.

__________________
1 COM(2010)0546 τελικό της 6.10.2010. 

Or. fr

Τροπολογία 248
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 
συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες 
χώρες.

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και την εκπαίδευση των ενηλίκων, όχι 
μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο
της επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και 
των πολιτισμών και τη συμβολή στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης στις τρίτες χώρες.

Or. en
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Τροπολογία 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 
συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες 
χώρες.

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και την εκπαίδευση των ενηλίκων, όχι 
μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο 
της επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και 
των πολιτισμών και τη συμβολή στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης στις τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 250
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών και 
χώρου έρευνας, αλλά και για την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης 
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συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες 
χώρες.

μεταξύ των ανθρώπων και τη συμβολή στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στις τρίτες χώρες.
Υπενθυμίζεται σχετικά ο στόχος του 
προγράμματος «Ευρώπη 2020» για 
επενδύσεις αντίστοιχες του 3% 
τουλάχιστον του ΑΕΠ στην έρευνα και 
την καινοτομία. 

Or. it

Τροπολογία 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 
συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες 
χώρες.

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 
έντονη διεθνή διάσταση, ιδίως όσον αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο για 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
επιδίωξης των γενικότερων στόχων του 
πλαισίου «ET2020», και η ελκυστικότητα 
της Ένωσης ως προορισμού σπουδών, 
αλλά και για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και τη 
συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη καθώς και 
στις τρίτες χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.
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Τροπολογία 252
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας 
στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) 
πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι όλοι 
οι νέοι αποτελούν κεφάλαιο για την 
κοινωνία και να υποστηρίξει το δικαίωμα 
των νέων να συμμετέχουν στην κατάρτιση 
πολιτικών που τους αφορούν, μέσω 
διαρκούς δομημένου διαλόγου μεταξύ των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των νέων 
και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα 
τα επίπεδα.

(9) Το ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας 
στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) 
πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι όλοι 
οι νέοι αποτελούν κεφάλαιο για την 
κοινωνία και να προσπαθήσει να 
διευκολύνει και να ενισχύσει τη 
συμμετοχή τους στην κατάρτιση 
πολιτικών που τους αφορούν, μέσω 
διαρκούς δομημένου διαλόγου μεταξύ των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των νέων 
και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα 
τα επίπεδα.

Or. en

Τροπολογία 253
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας 
στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) 
πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός ότι όλοι 
οι νέοι αποτελούν κεφάλαιο για την 
κοινωνία και να υποστηρίξει το δικαίωμα 
των νέων να συμμετέχουν στην κατάρτιση 
πολιτικών που τους αφορούν, μέσω 
διαρκούς δομημένου διαλόγου μεταξύ των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των νέων 
και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα 
τα επίπεδα.

(9) Το ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας 
στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)
τονίζει την ανάγκη αναγνώρισης του 
γεγονότος ότι όλοι οι νέοι αποτελούν 
κεφάλαιο για την κοινωνία και να 
υποστηρίξει το δικαίωμα των νέων να 
συμμετέχουν στην κατάρτιση πολιτικών 
που τους αφορούν, μέσω διαρκούς 
δομημένου διαλόγου μεταξύ των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των νέων 
και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα 
τα επίπεδα.

Or. en
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Τροπολογία 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 

διαγράφεται



AM\914151EL.doc 15/167 PE496.579v01-00

EL

συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

Or. en

Τροπολογία 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να επεκτείνει το σύστημα επιδομάτων για 
την κινητικότητα στους 
φοιτητές/σπουδαστές που επιθυμούν να 
αποκτήσουν το μεταπτυχιακό τους 
δίπλωμα σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση.

Or. fr

Τροπολογία 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές. Δεδομένης της 
περίπλοκης φύσεως του μηχανισμού 
εγγύησης δανείων, το σύστημα πρέπει να 
λειτουργεί σε εθελοντική βάση και, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο εάν θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό. 

Or. en

Τροπολογία 258
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή 
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πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των 
δυνατοτήτων εκπαίδευσης των 
κοινωνικώς μειονεκτούντων 
σπουδαστών. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει 
να είναι διαθέσιμος στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συμφωνούν να χορηγούν 
δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε 
άλλες συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς 
όρους για τους φοιτητές.

Or. en

Τροπολογία 259
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές. Στόχος του μηχανισμού 
είναι να παρασχεθεί στους σπουδαστές 
ένα πρόσθετο εργαλείο για την αύξηση 
της κινητικότητάς τους λόγω σπουδών σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, και να βελτιωθούν 
συνεπώς οι ευκαιρίες εκπαίδευσης των 
κοινωνικώς μειονεκτούντων 
σπουδαστών. Αυτό το πειραματικό 
εργαλείο πρέπει να είναι συμπληρωματικό 
και όχι υποκατάστατο των συστημάτων 
χρηματοδότησης για την υποστήριξη της 
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κινητικότητας των σπουδαστών τα οποία 
ισχύουν ήδη σε τοπικό, εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 260
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να θεωρηθεί ως συμπληρωματικός 
στα ήδη ισχύοντα συστήματα 
χρηματοδότησης και όχι ως 
υποκατάστατο αυτών. Πρέπει να είναι 
διαθέσιμος στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συμφωνούν να χορηγούν 
δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε 
άλλες συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς 
όρους για τους φοιτητές. Επιπλέον, η 
εντολή για την ανάπτυξη ενός τέτοιου 
μηχανισμού πρέπει να ορίζεται σε 
συνεργασία με εκπροσώπους 
σπουδαστών και πανεπιστημιακών 
οργανώσεων που ασκούν δραστηριότητα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι το σύστημα χορήγησης δανείων προσφέρεται ως 
συμπληρωματική επιλογή στους σπουδαστές και όχι ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης 



AM\914151EL.doc 19/167 PE496.579v01-00

EL

των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή των δικαιούχων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στον καθορισμό των κανόνων 
και των κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά την εφαρμογή του νέου χρηματοοικονομικού 
εργαλείου ως εγγύηση αυξημένης διαφάνειας, ορθής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων, συμπληρωματικό, ο 
οποίος δεν θα υποκαθιστά το σύστημα 
επιδομάτων, ώστε να δώσει τη δυνατότητα 
στους φοιτητές/σπουδαστές, ανεξάρτητα 
από την κοινωνική τους προέλευση, να 
αποκτήσουν το μεταπτυχιακό τους 
δίπλωμα σε άλλη συμμετέχουσα χώρα.
Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να είναι 
διαθέσιμος στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συμφωνούν να χορηγούν 
δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε 
άλλες συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς 
όρους για τους φοιτητές.

Or. fr

Τροπολογία 262
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
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αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ιδιαίτερα 
ευνοϊκούς όρους για τους φοιτητές.

Or. it

Τροπολογία 263
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/σπουδαστές, 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
προέλευση, να αποκτήσουν το 
μεταπτυχιακό τους δίπλωμα σε άλλη 
συμμετέχουσα χώρα. Αυτός ο μηχανισμός 
πρέπει να είναι διαθέσιμος στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
συμφωνούν να χορηγούν δάνεια για 
μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες 
συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς όρους 
για τους φοιτητές.

(10) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας, της δικαιοσύνης και της 
αριστείας στις σπουδές, η Ένωση πρέπει 
να θεσπίσει ευρωπαϊκό μηχανισμό 
εγγύησης δανείων, συμπληρωματικό, ο 
οποίος δεν θα υποκαθιστά το σύστημα 
επιδομάτων, ώστε να δώσει τη δυνατότητα 
στους φοιτητές/σπουδαστές, ανεξάρτητα 
από την κοινωνική τους προέλευση, να 
αποκτήσουν το μεταπτυχιακό τους 
δίπλωμα σε άλλη συμμετέχουσα χώρα.
Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να είναι 
διαθέσιμος στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συμφωνούν να χορηγούν 
δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε 
άλλες συμμετέχουσες χώρες με ευνοϊκούς 
όρους για τους φοιτητές.

Or. fr
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Τροπολογία 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Για την προαγωγή της 
κινητικότητας και της ισότιμης 
πρόσβασης στις σπουδές και τις 
μορφωτικές ανταλλαγές, η Ένωση θα 
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παράσχει κάθε 
απαραίτητο μέτρο λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους 
περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, ιδίως τη μεγάλη απόστασή 
τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο και τον 
νησιωτικό τους χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας και της δικαιοσύνης στις 
σπουδές και τις ανταλλαγές, η Ένωση 
πρέπει να προβλέψει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 
η ιδιαιτερότητα των εξόχως 
απομεμακρυσμένων περιφερειών της 
Ένωσης όσον αφορά συγκεκριμένα την 
μεγάλη απόστασή τους από την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και τον νησιωτικό 
τους χαρακτήρα.
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Or. fr

Τροπολογία 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Προκειμένου να ενισχυθυεί η 
ένταση και ο όγκος της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας μεταξύ των ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένων περιφερειών της 
Ένωσης και των γειτονικών τρίτων 
χωρών, οι διοικητικές και οι οικονομικές 
διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού προβλέπεουν 
προσαρμογή των κανόνων στο 
περιφερειακό γεωγραφικό περιβάλλον 
καθώς και ενίσχυση των απαραίτητων 
μέσων.

Or. fr

Τροπολογία 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν 
να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι οι θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς 
καθυστερήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων 

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν 
να θεσπίσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι οι θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς 
καθυστερήσεις, ακόμη και να 
καταργηθούν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
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του προγράμματος σπουδών, κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και 
σχεδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής.

παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και 
σχεδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής.

Or. fr

Τροπολογία 268
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν 
να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι οι θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς 
καθυστερήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και 
σχεδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν 
να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι οι θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και με 
πλήρη σεβασμό των σχετικών με τη 
μετανάστευση κριτηρίων του οικείου 
κράτους μέλους, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να εισέλθουν στο οικείο 
κράτος μέλος θα μπορούν να 
παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και
σχεδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 
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δημιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής. χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής.

Or. en

Τροπολογία 269
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν 
να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι οι θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς 
καθυστερήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και 
σχεδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής.

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν 
να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων για την ορθή λειτουργία του 
προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
ότι οι θεωρήσεις για τους συμμετέχοντες 
πρέπει να χορηγούνται χωρίς 
καθυστερήσεις και με μειωμένο κόστος, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να 
παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, κατάρτισης ή 
ανταλλαγών, και να αποφεύγονται οι 
ακυρώσεις δράσεων κινητικότητας και 
σχεδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
οδηγίας 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική 
άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
δημιουργούν ταχείς διαδικασίες εισδοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος για τη χορήγηση θεωρήσεων είναι απαράδεκτα υψηλό για τους νέους και το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με τις διοικητικές-γραφειοκρατικές διαδικασίες, δυσχεραίνει πολύ την 
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κινητικότητα των σπουδαστών από και προς την ΕΕ.

Τροπολογία 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για την ενίσχυση της έντασης και 
του όγκου της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
ανάμεσα στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της Ένωσης και τις 
γειτονικές χώρες, οι διοικητικές και 
οικονομικές διατάξεις σχετικά με την 
εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
προβλέψουν την προσαρμογή των 
κανόνων στο περιφερειακό γεωγραφικό 
πλαίσιο και την ενίσχυση των 
απαραίτητων πόρων.

Or. en

Τροπολογία 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Για την υποστήριξη της 
κινητικότητας και της δικαιοσύνης στις 
σπουδές και τις ανταλλαγές, η Ένωση 
πρέπει να προβλέψει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 
η ιδιαιτερότητα των εξόχως 
απομεμακρυσμένων περιφερειών της 
Ένωσης όσον αφορά συγκεκριμένα την 
μεγάλη απόστασή τους από την 
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ευρωπαϊκή ήπειρο και τον νησιωτικό 
τους χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
ενίσχυση της κινητικότητας των νέων από τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη απαιτούνται 
προσαρμογές τόσο διοικητικές όσο και οικονομικές λόγω της γεωγραφικής απόστασης.

Τροπολογία 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Προκειμένου να ενισχυθυεί η 
ένταση και ο όγκος της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας μεταξύ των ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένων περιφερειών της 
Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ, καθώς και 
με τις χώρες και τα υπερπόντια 
διαμερίσματα στην Καραϊβική, τον 
Ειρηνικό, την ανατολική και νότια 
Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό, οι 
διοικητικές και οι οικονομικές διατάξεις 
που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού προβλέπουν προσαρμογή των 
κανόνων στο περιφερειακό γεωγραφικό 
περιβάλλον καθώς και ενίσχυση των 
απαραίτητων μέσων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα των νέων από τα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη στο πλαίσιο του 
γεωγραφικού τους περιβάλλοντος είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίσθηκαν από την Επιτροπή επί θεμάτων περιφερειακού ανοίγματος.
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Τροπολογία 273
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για την καλύτερη αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων στην Ένωση ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στη διακρατική 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και των επιχειρήσεων με 
σκοπό την εναρμόνιση των 
προγραμμάτων σπουδών 
προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των σπουδαστών και 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 274
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διακήρυξη της Μπολόνιας, την 
οποία υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας 29 
ευρωπαϊκών χωρών στις 19 Ιουνίου 1999, 
θέσπισε διακυβερνητική διαδικασία που 
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
«ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», που απαιτεί στήριξη σε 
επίπεδο Ένωσης.

(13) Η διακήρυξη της Μπολόνιας, την 
οποία υπέγραψαν οι υπουργοί Παιδείας 29 
ευρωπαϊκών χωρών στις 19 Ιουνίου 1999, 
θέσπισε διακυβερνητική διαδικασία που 
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
«ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης». Στην 8η σύνοδο υπουργών 
των χωρών που συμμετέχουν στη 
διαδικασία της Μπολόνια, η οποία 
διεξήχθη στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας 
στις 26 και 27 Απριλίου 2012, οι 47 
υπουργοί που είναι αρμόδιοι για θέματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπέγραψαν το 
Υπουργικό Ανακοινωθέν του 
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Βουκουρεστίου με το οποίο ζητείται η 
εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που 
απαιτεί συνεχή στήριξη σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 275
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο πρέπει να 
προωθηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της 
κινητικότητας των 
φοιτητών/σπουδαστών και του 
προσωπικού από και προς τρίτες χώρες. 

Or. de

Τροπολογία 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί 
ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες 
κινητικότητας για τους σπουδαστές της 
επαγγελματικής και τεχνικής 
εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των 
σπουδαστών που απασχολούνται στο 
αντικείμενο των σπουδών τους και των 
μαθητευόμενων. Θα πρέπει να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι δυνατότητες 
αυτές να καταστούν ελκυστικότερες και 
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ευκολότερα προσπελάσιμες, ειδικότερα 
για τα άτομα που έχουν καταρτισθεί σε 
ΜΜΕ και στον τομέα της βιοτεχνίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ανακοινωθέν της Μπρυζ διευκρινίζει ότι μία από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις θα 
είναι η σημαντική αύξηση της διακρατικής κινητικότητας των μαθητευόμενων στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Στην περίπτωση της κινητικότητας των 
μαθητευόμενων, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχουν ενδιάμεσοπι οργανισμοί προκειμένου να 
υποστηρίζουν και να απλοποιούν την συμμετοχή των ΜΜΕ, ως οργανισμών αποστολής ή 
υποδοχής των μετακινούμενων νέων.

Τροπολογία 277
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ένταση 
και ο όγκος της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
μεταξύ σχολείων και της κινητικότητας 
του σχολικού προσωπικού και 
εκπαιδευομένων, προκειμένου να 
τηρηθούν οι προτεραιότητες που ορίζονται 
στην ατζέντα για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον σχολικό τομέα για τον 
21ο αιώνα, δηλαδή να βελτιωθεί η 
ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης στην 
Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης των 
ικανοτήτων και προκειμένου να βελτιωθεί 
η ισότητα και η ένταξη στο πλαίσιο των 
σχολικών συστημάτων και ιδρυμάτων, 
καθώς και να ενισχυθεί το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και της διεύθυνσης 
σχολείων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους
στρατηγικούς στόχους για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη 
βελτίωση της απόδοσης στις βασικές 
δεξιότητες, τη βελτίωση της συμμετοχής 
και της ποιότητας της προσχολικής 

(15) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ένταση 
και ο όγκος της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
μεταξύ σχολείων και της κινητικότητας 
του σχολικού προσωπικού και 
εκπαιδευομένων, προκειμένου να 
τηρηθούν οι προτεραιότητες που ορίζονται 
στην ατζέντα για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον σχολικό τομέα για τον 
21ο αιώνα, δηλαδή να βελτιωθεί η 
ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης στην 
Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης των 
ικανοτήτων και προκειμένου να βελτιωθεί 
η ισότητα και η ένταξη στο πλαίσιο των 
σχολικών συστημάτων και ιδρυμάτων, 
καθώς και να ενισχυθεί και να 
διευκολυνθεί το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και της διεύθυνσης 
σχολείων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
στρατηγικοί στόχοι για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη 
βελτίωση της απόδοσης στις βασικές 
δεξιότητες, τη βελτίωση της συμμετοχής 
και της ποιότητας της προσχολικής 
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εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και 
στους στόχους για την ενίσχυση των 
επαγγελματικών ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
σχολείων, και τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών των παιδιών που 
προέρχονται από οικογένεια μεταναστών 
και εκείνων από κοινωνικοοικονομικά 
μειονεκτικό περιβάλλον.

εκπαίδευσης και φροντίδας πρέπει να 
τύχουν προτεραιότητας από κοινού με 
τους στόχους για την ενίσχυση των 
επαγγελματικών ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
σχολείων, και τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών των παιδιών που 
προέρχονται από οικογένεια μεταναστών 
και εκείνων από κοινωνικοοικονομικά 
μειονεκτικό περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 278
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εδαφική 
διάσταση των πολιτικών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και πιο συγκεκριμένα στις 
αυξανόμενες ανισότητες όσον αφορά το 
επίπεδο κατάρτισης σε εθνική και τοπική 
κλίμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προβλήματα όπως η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης, ο αποκλεισμός των νέων, 
τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η πλημμελής πρόσβαση στην εκπαιδευτική υποδομή είναι 
διαδεδομένα στις αστικές περιοχές. Ασχέτως με την ευημερία μίας πόλεως, υπάρχει μία τάση 
να συγκεντρώνονται τα προβλήματα αυτά σε ορισμένα αστικά διαμερίσματα και συγκεκριμένα 
τα κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερα. Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής 
σημασίας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με το να συντονίζουν και να καθοδηγούν 
τις απαραίτητες επεμβάσεις. Η εμπειρία που αποκομίζεται από την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020.

Τροπολογία 279
Francisco José Millán Mon
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης πρέπει να προσεγγίσει τους 
νέους. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο 
να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών σε 
επίπεδο απολυτηρίου στα κράτη μέλη ένα 
ειδικό μάθημα σχετικά με το ιστορικό, 
τους στόχους και τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών 
οργάνων της

Or. es

Τροπολογία 280
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης 
ιδίως στην επίτευξη του στόχου του 
Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης 
και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών για 
μια ευρωπαϊκή κουλτούρα ενεργού 
γήρανσης, καθώς και για την 
κινητικότητα και τη συμμετοχή στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας ως 
πολλαπλασιαστών και ενεργού τμήματος 
μιας δραστήριας «Generation Europa». 
Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα 
παρέχει για πρώτη φορά νέους όρους 
προβολής με την ενσωμάτωση ενός 
τέτοιου προγράμματος στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Or. de
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Τροπολογία 281
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, των εθνικών κέντρων 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των 
δικτύων Eurydice, Euroguidance και 
Eurodesk, καθώς και η δράση των εθνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, των εθνικών κέντρων 
Europass και των εθνικών γραφείων 
ενημέρωσης στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι 
σημαντική για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, κυρίως μέσω της 
τακτικής παροχής επικαιροποιημένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους 
τομείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην Ένωση και στις 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες.

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
της κοινωνίας των πολιτών για τη διά 
βίου μάθηση, των εθνικών κέντρων 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των 
δικτύων Eurydice, Euroguidance και 
Eurodesk, καθώς και η δράση των εθνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, των εθνικών κέντρων 
Europass και των εθνικών γραφείων 
ενημέρωσης στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι 
σημαντική για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, κυρίως μέσω της 
τακτικής παροχής επικαιροποιημένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους 
τομείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην Ένωση και στις 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλατφόρμα κοινωνίας των πολιτών για τη διά βίου μάθηση (EUCIS-LLL), η οποία 
εκπροσωπεί 31 ευρωπαϊκά δίκτυα όλων των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και 
συμμετέχει εδώ και χρόνια σε διάλογο με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (πράγματι, συνεργάζεται με 
την οργάνωση των φόρουμ των ενδιαφερομένων παραγόντων της ΓΔ Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού), έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή το 2009 ως ‘πλατφόρμα ενιαίας 
εκπροσώπησης’ της δια βίου μάθησης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αναφέρεται ως εταίρος 
αναφοράς της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο ενός συστηματικού διαλόγου για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τροπολογία 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, των εθνικών κέντρων 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των 
δικτύων Eurydice, Euroguidance και 
Eurodesk, καθώς και η δράση των εθνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, των εθνικών κέντρων 
Europass και των εθνικών γραφείων 
ενημέρωσης στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι 
σημαντική για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, κυρίως μέσω της 
τακτικής παροχής επικαιροποιημένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους 
τομείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην Ένωση και στις 
συμμετέχουσες τρίτες χώρες.

(17) Η δράση του ευρωπαϊκού φόρουμ 
νεολαίας, των εθνικών κέντρων 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης (NARIC), των 
δικτύων Eurydice, Euroguidance και 
Eurodesk, καθώς και η δράση των εθνικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, των εθνικών κέντρων 
Europass και των εθνικών γραφείων 
ενημέρωσης στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας είναι 
σημαντική για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος, κυρίως μέσω της 
τακτικής παροχής επικαιροποιημένων 
πληροφοριών όσον αφορά τους διάφορους 
τομείς της δραστηριότητάς τους και της 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην Ένωση και στις
υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
συνδέονται με αυτή καθώς και στις
συμμετέχουσες τρίτες χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.

Τροπολογία 283
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συνεργασία μεταξύ του 
προγράμματος και διεθνών οργανισμών 

(18) Η συνεργασία μεταξύ του 
προγράμματος και διεθνών οργανισμών 
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στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού, ειδικότερα με το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, πρέπει να ενισχυθεί.

στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού, ειδικότερα με το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, πρέπει να ενισχυθεί, όπως 
και η συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών 
προγραμμάτων με τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Or. pl

Τροπολογία 284
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στην προώθηση της αριστείας στις 
σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
παγκοσμίως και πρέπει ιδίως να 
υποστηρίζει τα ιδρύματα που έχουν 
ευρωπαϊκή δομή διακυβέρνησης, 
καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων 
πολιτικής που ενδιαφέρουν την Ένωση, 
είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
απονέμουν αναγνωρισμένους 
ακαδημαϊκούς τίτλους.

(19) Προκειμένου να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για 
την ευρωπαϊκή ενοποίηση παγκοσμίως και 
να ανταποκριθεί στην εντεινόμενη ανάγκη 
για γνώση της ευρωπαϊκής διαδικασίας 
ενοποίησης και της εξέλιξης αυτής, 
καθώς και στην ανάγκη για διάλογο 
σχετικά με αυτήν, είναι σημαντικό να 
προωθείται η αριστεία στη διδασκαλία, 
την έρευνα και τον προβληματισμό σε 
αυτόν τον τομέα, υποστηρίζοντας 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που 
ειδικεύονται στη μελέτη της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας ενοποίησης, ευρωπαϊκές 
οργανώσεις στους τομείς της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη 
Δράση Jean Monnet.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για τη γλωσσική εναρμόνιση σε ολόκληρο το κείμενο και 
για τη συνέπεια με τους ·όρους: για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να γίνεται χρήση του όρου
"οργανώσεις" αντί του όρου "ενώσεις".
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Τροπολογία 285
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στην προώθηση της αριστείας στις 
σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
παγκοσμίως και πρέπει ιδίως να 
υποστηρίζει τα ιδρύματα που έχουν 
ευρωπαϊκή δομή διακυβέρνησης, 
καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων 
πολιτικής που ενδιαφέρουν την Ένωση, 
είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
απονέμουν αναγνωρισμένους 
ακαδημαϊκούς τίτλους.

(19) Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στην προώθηση της αριστείας στις 
σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
παγκοσμίως και πρέπει ιδίως να 
υποστηρίζει τα ιδρύματα που έχουν 
ευρωπαϊκή δομή διακυβέρνησης, 
καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων 
πολιτικής που ενδιαφέρουν την Ένωση, 
είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
απονέμουν αναγνωρισμένους 
ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά και διεθνείς 
οργανισμούς και φορείς με αντικείμενο 
που σχετίζεται με πεδία ενδιαφέροντος 
της Ένωσης, που υποστηρίζουν και 
προωθούν την κινητικότητα και τη 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου.

Or. el

Τροπολογία 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στην προώθηση της αριστείας στις 
σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
παγκοσμίως και πρέπει ιδίως να 
υποστηρίζει τα ιδρύματα που έχουν 
ευρωπαϊκή δομή διακυβέρνησης, 
καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων 
πολιτικής που ενδιαφέρουν την Ένωση, 

(19) Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στην προώθηση της αριστείας στις 
σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
παγκοσμίως και πρέπει ιδίως να 
υποστηρίζει, και μέσω επιχειρησιακών 
ταμείων, τα ιδρύματα που έχουν 
ευρωπαϊκή δομή διακυβέρνησης, 
καλύπτουν όλο το φάσμα των τομέων 
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είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
απονέμουν αναγνωρισμένους 
ακαδημαϊκούς τίτλους.

πολιτικής που ενδιαφέρουν την Ένωση, 
είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
απονέμουν αναγνωρισμένους 
ακαδημαϊκούς τίτλους.

Or. fr

Τροπολογία 287
Emil Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Το πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει 
στη μείωση των υφισταμένων 
ανισοτήτων όσον αφορά τις πληρωμές για 
τους συμμετέχοντες από διαφορετικά 
κράτη μέλη κατά την υλοποίηση έργων 
στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. 

Or. en

Τροπολογία 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 
με την «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης στον αθλητισμό» , της 18ης 
Ιανουαρίου 2011, αναφέρει τις απόψεις της 
Επιτροπής για τη δράση της Ένωσης στον 
τομέα του αθλητισμού μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
προτείνει κατάλογο συγκεκριμένων 
δράσεων για την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη σε τρία μεγάλα κεφάλαια: ο 
κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, η 
οικονομική διάσταση του αθλητισμού και 

(20) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 
με την «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης στον αθλητισμό» , της 18ης 
Ιανουαρίου 2011, αναφέρει τις απόψεις της 
Επιτροπής για τη δράση της Ένωσης στον 
τομέα του αθλητισμού μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
προτείνει κατάλογο συγκεκριμένων 
δράσεων για την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
αθλητικής ταυτότητας, σε τρία μεγάλα 
κεφάλαια: ο κοινωνικός ρόλος του 
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η οργάνωση του αθλητισμού. αθλητισμού, η οικονομική διάσταση του 
αθλητισμού και η οργάνωση του 
αθλητισμού.

Or. es

Τροπολογία 289
Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο 
επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός λαϊκός 
αθλητισμός και ο εθελοντισμός στον 
αθλητισμό, λόγω του καίριου ρόλου που 
διαδραματίζουν για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών 
και της σωματικής άσκησης για τη 
βελτίωση της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 290
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Για τα μέτρα που εφαρμόζονται 
στον αθλητισμό πρέπει λαμβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης στην 
Σύμβαση κατά της Φαρμακοδιέγερσης 
και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την βία 
των θεατών, καθώς και την Σύσταση 
CM/Rec(2011)10 της Επιτροπής 
Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την 
προαγωγή της ακεραιότητας στον 
αθλητισμό κατά της χειραγώγησης των 
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αποτελεσμάτων, ιδίως του στησίματος 
αγώνων.

Or. fr

Τροπολογία 291
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η βελτίωση της διαφάνειας των 
επαγγελματικών προσόντων και 
ικανοτήτων και η αύξηση της αποδοχής 
των μέσων της Ένωσης θα διευκολύνουν 
την κινητικότητα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη για σκοπούς διά βίου μάθησης 
και, κατά συνέπεια, θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
υψηλής ποιότητας και θα διευκολύνουν 
την κινητικότητα για επαγγελματικούς 
σκοπούς μεταξύ χωρών και μεταξύ 
διαφόρων κλάδων. Η δυνατότητα 
πρόσβασης των νεαρών 
φοιτητών/σπουδαστών
(συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) στις μεθόδους, τις πρακτικές 
και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 
σε άλλες χώρες θα βοηθήσει να
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους σε 
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία: αυτό 
μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση 
της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης οι οποίες, με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους, μπορούν να 
διατεθούν στη διεθνή αγορά εργασίας.

(21) Η βελτίωση της διαφάνειας των 
επαγγελματικών προσόντων και 
ικανοτήτων και η αύξηση της αποδοχής 
των μέσων αναγνώρισης της Ένωσης θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας, καθώς και στις 
κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες 
για τους νέους, και θα διευκολύνουν την 
κινητικότητα τόσο για τη δια βίου μάθηση 
όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς σε 
όλη την Ευρώπη, μεταξύ χωρών και 
μεταξύ διαφόρων κλάδων. Η δυνατότητα 
πρόσβασης όλων των νέων 
(συμπεριλαμβανομένων σπουδαστών, 
εθελοντών, σπουδαστών επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης) στις 
μεθόδους, τις πρακτικές και τις τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες θα 
βελτιώσει την απασχολησιμότητά τους σε 
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία: αυτό 
μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση 
της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης οι οποίες, με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους, μπορούν να 
διατεθούν στη διεθνή αγορά εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 7 του εισηγητή. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των 
νέων και των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία.
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Τροπολογία 292
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η βελτίωση της διαφάνειας των 
επαγγελματικών προσόντων και 
ικανοτήτων και η αύξηση της αποδοχής 
των μέσων της Ένωσης θα διευκολύνουν 
την κινητικότητα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη για σκοπούς διά βίου μάθησης 
και, κατά συνέπεια, θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
υψηλής ποιότητας και θα διευκολύνουν 
την κινητικότητα για επαγγελματικούς 
σκοπούς μεταξύ χωρών και μεταξύ 
διαφόρων κλάδων. Η δυνατότητα 
πρόσβασης των νεαρών 
φοιτητών/σπουδαστών
(συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) στις μεθόδους, τις πρακτικές 
και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 
σε άλλες χώρες θα βοηθήσει να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους 
σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία:

(21) Η βελτίωση της διαφάνειας, της 
συγκρισιμότητας και της αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων και 
ικανοτήτων και η αύξηση της αποδοχής 
των μέσων της Ένωσης θα διευκολύνουν 
την κινητικότητα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη για σκοπούς διά βίου μάθησης
και, κατά συνέπεια, θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
υψηλής ποιότητας και θα διευκολύνουν 
την κινητικότητα για επαγγελματικούς 
σκοπούς μεταξύ χωρών και μεταξύ 
διαφόρων κλάδων. Η δυνατότητα 
πρόσβασης των νεαρών 
φοιτητών/σπουδαστών
(συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης) στις μεθόδους, τις πρακτικές 
και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 
σε άλλες χώρες θα βοηθήσει να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους 
σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία:

Or. de

Τροπολογία 293
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λάβει 
ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός, ιδίως μέσω 
των αθλητικών οργανώσεων βάσεως, οι 
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οποίες βρίσκονται σε ιδανική θέση για να 
κατανοούν τις ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ζωτικό ρόλο του αθλητισμού στην 
προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, των 
ίσων ευκαιριών και της σωματικής 
άσκησης για τη βελτίωση της υγείας. 
Εξάλλου, είναι δυνατό να προορισθεί 
μικρό μέρος των πόρων σε κατάλληλο 
διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη υπό 
τον όρο ότι αυτή η δαπάνη δεν θα έχει 
αρνητική επίπτωση στη δυνατότητα 
επαρκούς χρηματοδότησης και 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
τοπικών προγραμμάτων βάσεως.

Or. en

Τροπολογία 294
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να 
επεκταθεί η χρήση του ενιαίου πλαισίου 
για τη διαφάνεια των επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων (Europass), 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 
2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
δυνάμει της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2008, του ευρωπαϊκού 
συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για
την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ECVET), δυνάμει της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 
και του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS). 

(22) Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να 
επεκταθεί η χρήση του ενιαίου πλαισίου 
για τη διαφάνεια των επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων (Europass), 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 
2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
δυνάμει της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2008, του ευρωπαϊκού 
συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ECVET), δυνάμει της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 
και του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS). 
Με στόχο την προώθηση της 
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κινητικότητας σπουδαστών/φοιτητών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν 
καλύτερες συνθήκες και ενιαίο πλαίσιο 
ώστε τα μαθήματα και οι κύκλοι 
σπουδών που ολοκληρώνονται να 
αναγνωρίζονται ως τμήμα των 
ανταλλαγών σπουδαστών.

Or. pl

Τροπολογία 295
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της 
εταιρικής προβολής των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον βαθμό που αυτές 
συνδέονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 296
Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η (24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
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ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος καθώς και η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα του 
πολιτισμού, της έρευνας, της βιομηχανικής 
πολιτικής και της πολιτικής τής συνοχής, 
της πολιτικής τής διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων.

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος καθώς και η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στους τομείς του 
πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, 
της απασχόλησης, της υγείας, της
έρευνας, της καινοτομίας, των 
επιχειρήσεων, της δικαιοσύνης, των 
καταναλωτών, της ανάπτυξης, της
βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής 
τής συνοχής, της πολιτικής τής διεύρυνσης 
και των εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές της Ένωσης και τις 
στρατηγικές που ενδέχεται να εγκριθούν 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 297
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος καθώς και η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα του 
πολιτισμού, της έρευνας, της βιομηχανικής 
πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής, 
της πολιτικής της διεύρυνσης και των 

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, η συμπληρωματικότητα με 
τις δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με τα άρθρα 165, 166 και 167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλες δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα 
του πολιτισμού, της απασχόλησης, της 
υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας, 
των επιχειρήσεων, της δικαιοσύνης, των 
καταναλωτών, της ανάπτυξης, του 
περιβάλλοντος, της βιομηχανικής 



AM\914151EL.doc 43/167 PE496.579v01-00

EL

εξωτερικών σχέσεων. πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής, 
της πολιτικής της διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων, καθώς και σύμφωνα 
με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας, την στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του 
Δούναβη, και την ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση. 

Or. en

Τροπολογία 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος καθώς και η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα του 
πολιτισμού, της έρευνας, της βιομηχανικής 
πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής, 
της πολιτικής της διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων.

(24) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος καθώς και η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών 
σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
δραστηριότητες, ιδίως στους τομείς του 
πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, 
της απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας
και της καινοτομίας, της
επιχειρηματικότητας, της δικαιοσύνης, 
των καταναλωτών, της ανάπτυξης, του 
εθελοντισμού, της βιομηχανικής πολιτικής 
και της πολιτικής της συνοχής, της 
πολιτικής της διεύρυνσης και των 
εξωτερικών σχέσεων, καθώς και η 
συμβατότητα με τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές της Ένωσης, όπως η 
στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας, η στρατηγική της 
ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και η 
στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της 
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Μεσογείου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιείται με μικρή αλλαγή που συνίσταται στην προσθήκη της στρατηγικής 
της ΕΕ για την περιοχή της Μεσογείου.

Τροπολογία 299
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η αποτελεσματική διαχείριση της 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 
απαιτεί ανάπτυξη ειδικών δεικτών 
απόδοσης οι οποίοι μπορούν να 
μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου, 
είναι ρεαλιστικοί αλλά και αντανακλούν 
τη λογική της παρέμβασης και είναι 
σχετικοί με την κατάλληλη ιεράρχηση 
των στόχων και των δραστηριοτήτων.

(25) Η αποτελεσματική διαχείριση της 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης και της παρακολούθησης, 
απαιτεί ανάπτυξη συγκεκριμένων, 
μετρήσιμων και ρεαλιστικών δεικτών 
απόδοσης που θα αντανακλούν τη λογική 
της παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων πρέπει, σε γενικές 
γραμμές, να ανατροφοδοτούν τη χάραξη 
των πολιτικών για τη νεολαία και την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία και 
αντίστροφα.

Or. el

Τροπολογία 300
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Κάθε αναφορά που γίνεται σε 
εθνική αρχή και εθνική υπηρεσία πρέπει 
να γίνεται επίσης και σε περιφερειακή 
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αρχή και περιφερειακή υπηρεσία. 
Ωστόσο, αυτό πρέπει να ισχύει μόνο για 
τις περιπτώσεις εκείνες όπου μία 
περιφέρεια έχει πλήρη αρμοδιότητα επί 
των πολιτικών που διέπουν τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον τομέα 
της εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ 
καθώς και τα αρμόδια δημόσια ή/και 
ιδιωτικά θεσμικά όργανα και οργανισμοί 
των ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν στα 
προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις που προβλέπονται στην 
απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.

Τροπολογία 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά 
που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις 
δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα 
και τη δημιουργία ικανοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το άνοιγμα 
του μελλοντικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά 
που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις 
δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα 
και τη δημιουργία ικανοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το άνοιγμα 
του μελλοντικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας. Ο ίδιος 
στόχος πρέπει να επιτευχθεί και στην 
περίπτωση των χωρών που είναι 
υποψήφιες για ένταξη ή των δυνάμει 
υποψήφιων για ένταξη χωρών.

Or. en

Τροπολογία 303
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά 
που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις 
δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα 
και τη δημιουργία ικανοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το άνοιγμα 
του μελλοντικού εκπαιδευτικού 

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά 
που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις 
δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα 
και τη δημιουργία ικανοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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προγράμματος στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Or. it

Τροπολογία 304
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά 
που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις 
δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα 
και τη δημιουργία ικανοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το άνοιγμα 
του μελλοντικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

(30) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στην κοινή ανακοίνωσή τους 
για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά 
που αλλάζει» περιέγραψαν, μεταξύ άλλων, 
το στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
συμμετοχή των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας στις 
δράσεις της Ένωσης για την κινητικότητα 
και τη δημιουργία ικανοτήτων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και το άνοιγμα 
του μελλοντικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας. Σε 
σχέση με το θέμα αυτό, θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στα αμοιβαία 
πλεονεκτήματα που παρέχει η στενότερη 
ανάμειξη των χωρών ΕΠΓ στα 
προγράμματα κινητικότητας.

Or. pl

Τροπολογία 305
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατευθούν μέσω αναλογικών μέτρων 
που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διερεύνησης των παρατυπιών και της 
ανάκτησης των κονδυλίων που 
απωλέσθηκαν, καταβλήθηκαν 
αχρεωστήτως ή δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σωστά, και, όπου ενδείκνυται, μέσω 
κυρώσεων. Ενώ η ανάγκη χρηματοδότησης 
για την εξωτερική βοήθεια της Ένωσης 
αυξάνεται, η οικονομική και 
δημοσιονομική κατάσταση της Ένωσης 
περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους γι’ 
αυτή τη βοήθεια. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επομένως να επιδιώξει την πιο 
αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων, ιδίως μέσω της χρήσης 
χρηματοδοτικών μέσων με 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

(31) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατευθούν μέσω αναλογικών μέτρων 
που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, του εντοπισμού και της 
διερεύνησης των παρατυπιών και της 
ανάκτησης των κονδυλίων που 
απωλέσθηκαν, καταβλήθηκαν 
αχρεωστήτως ή δεν χρησιμοποιήθηκαν 
σωστά, και, όπου ενδείκνυται, μέσω 
κυρώσεων. Ενώ η ανάγκη χρηματοδότησης 
για την εξωτερική βοήθεια της Ένωσης 
αυξάνεται, η οικονομική και 
δημοσιονομική κατάσταση της Ένωσης 
περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους γι’ 
αυτή τη βοήθεια. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επομένως να επιδιώξει την πιο 
αποτελεσματική και αειφόρο χρήση των 
διαθέσιμων πόρων, ιδίως μέσω της χρήσης 
χρηματοδοτικών μέσων με 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 306
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια 
στη συμμετοχή όλων των δυνητικών 
δικαιούχων του προγράμματος, πρέπει 
οπωσδήποτε να περιοριστούν οι 
διοικητικές διατυπώσεις και το κόστος 
διαχείρισης. Η εγκαθίδρυση μηχανισμών 
για τη συνεχή συμμετοχή των δικαιούχων 
και των ενώσεων που τους εκπροσωπούν 
είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
εκτέλεση και τον έλεγχο των δράσεων που 
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προβλέπονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την ανάγκη να συντονίζονται οι πολιτικές προτεραιότητες με τα προγράμματα, 
είναι σημαντικό να αίρονται τα εμπόδια στη συμμετοχή. Οι δυνητικοί υποψήφιοι συχνά 
αποθαρρύνονται από τις διαδικασίες εφαρμογής και από τις διοικητικές διατυπώσεις που 
συνεπάγεται η διαχείριση έργων της ΕΕ. Είναι σημαντικό να δηλωθεί ότι πρέπει να 
καθιερωθούν αποτελεσματικές διαδικασίες εφαρμογής πιο φιλικές προς τον χρήστη στο πλαίσιο 
του προγράμματος.

Τροπολογία 307
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
29ης Ιουνίου 2011 με τίτλο: 
Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», 
η Επιτροπή υπογράμμισε τη δέσμευσή της 
να απλοποιήσει τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου 
προγράμματος για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
πρέπει να προβλέπει σημαντική 
απλούστευση, εξορθολογισμό και 
συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του 
προγράμματος. Η εφαρμογή πρέπει να 
απλουστευθεί περαιτέρω με τη χρήση κατ' 
αποκοπή ποσού, κόστος μονάδας ή 
χρηματοδότησης βάσει κατ' αποκοπή 
ποσών, καθώς και με τη μείωση των 
τυπικών απαιτήσεων για τους δικαιούχους 
και τα κράτη μέλη.

(32) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 
29ης Ιουνίου 2011 με τίτλο: 
Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020», 
η Επιτροπή υπογράμμισε τη δέσμευσή της 
να απλοποιήσει τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου 
προγράμματος για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 
πρέπει να προβλέπει σημαντική 
απλούστευση, εξορθολογισμό και 
συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του 
προγράμματος. Η εφαρμογή πρέπει να 
απλουστευθεί περαιτέρω με τη χρήση κατ' 
αποκοπή ποσού, κόστος μονάδας ή 
χρηματοδότησης βάσει κατ' αποκοπή 
ποσών, καθώς και με τη μείωση των 
τυπικών και γραφειοκρατικών
απαιτήσεων για τους δικαιούχους και τα 
κράτη μέλη.

Or. el

Τροπολογία 308
Katarína Neveďalová
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να εξασφαλιστεί ταχεία 
ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η 
εξουσία έκδοσης νομικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρων 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια 
απόδοσης και τις δράσεις που 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Είναι 
πολύ σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(33) Για να εξασφαλιστεί ταχεία 
ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η 
εξουσία έκδοσης νομικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρων 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια 
απόδοσης και τις δράσεις που 
διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Είναι 
πολύ σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και φιλικού προς τον χρήστη προγράμματος που είναι σε 
θέση να αυξάνει τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μπορεί, ως ζήτημα χρηστής 
διακυβέρνησης, να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή και τις συμβουλές των δικαιούχων.

Τροπολογία 309
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις 
διαφορετικούς τομείς και η επιτροπή του 
άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού θα 
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χειρίζεται οριζόντια και τομεακά 
ζητήματα. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια 
να εξασφαλίζουν την αποστολή των 
οικείων αντιπροσώπων ανάλογα με τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο 
πρόεδρος της επιτροπής έχει καθήκον να 
διαπιστώνει ότι στην ημερήσια διάταξη 
της εκάστοτε συνεδρίασης εμφαίνονται 
με σαφήνεια ο τομέας ή οι τομείς και τα 
θέματα, ανάλογα με τον τομέα, που θα 
συζητηθούν. Χάριν βελτίωσης της 
συμμετοχής και της διαφάνειας, θα 
πρέπει να ζητείται η γνώμη κοινωνικών 
εταίρων και ευρωπαϊκών παραγόντων 
που εμπλέκονται στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού.  Οι οργανώσεις αυτές θα 
πρέπει επίσης να καλούνται να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως 
παρατηρητές, ανάλογα με τα θέματα 
προς συζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Το πρόγραμμα καλύπτει τρεις 
διαφορετικούς τομείς και η επιτροπή του 
άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού θα 
χειρίζεται οριζόντια και τομεακά 
ζητήματα. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια 
να εξασφαλίζουν την αποστολή των 
οικείων αντιπροσώπων ανάλογα με τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο 
πρόεδρος της επιτροπής έχει καθήκον να 
διαπιστώνει ότι στην ημερήσια διάταξη 
της εκάστοτε συνεδρίασης εμφαίνονται 
με σαφήνεια ο τομέας ή οι τομείς και τα 
θέματα, ανάλογα με τον τομέα, που θα 
συζητηθούν. Ενδεχομένως, εφόσον είναι 
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χρήσιμο, μπορούν να καλούνται να 
μετέχουν στις συνεδριάσεις, ως 
συμβουλευτικά μέλη, οι κοινωνικοί 
εταίροι (περιλαμβανομένων των ενώσεων 
γονέων των μαθητών, των εκπροσώπων 
των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και 
του μη εκπαιδευτικού προσωπικού) και 
των εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 311
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το πρόγραμμα καλύπτει τη νεολαία, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μη τυπικής και 
της άτυπης εκπαίδευσης και της άτυπης 
μάθησης, της ενεργού συμμετοχής στα 
κοινά, της κοινωνικής ένταξης και του 
εθελοντισμού.

Or. en

Τροπολογία 312
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα έχει διεθνή διάσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίζει 
επίσης δραστηριότητες στον τομέα του 
αθλητισμού.

4. Το πρόγραμμα έχει διεθνή διάσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη 
στήριξη της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παγκόσμιας διάδοσης των ευρωπαϊκών 
αξιών, και των αναπτυξιακών στόχων, 
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μέσω συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης 
και τρίτων χωρών.

Or. de

Τροπολογία 313
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα έχει διεθνή διάσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίζει 
επίσης δραστηριότητες στον τομέα του 
αθλητισμού.

4. Το πρόγραμμα έχει διεθνή διάσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίζει 
επίσης δραστηριότητες μαζικού και 
λαϊκού χαρακτήρα στον τομέα του 
αθλητισμού.

Or. en

Τροπολογία 314
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, μη τυπικής εκπαίδευσης 
και άτυπης μάθησης που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του 
βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων σε μια προσωπική 
προοπτική, προοπτική του πολίτη, 
κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική 
σχετική με την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής·

1.  «δια βίου μάθηση»: «διά βίου 
μάθηση»: όλα τα είδη γενικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, μη τυπικής εκπαίδευσης 
και άτυπης μάθησης που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του 
βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων ή τη συμμετοχή στην 
κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, 
προοπτική του πολίτη, πολιτιστική 
προοπτική, κοινωνική προοπτική και/ή 
προοπτική σχετική με την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
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υπηρεσιών προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής·

Or. fr

Τροπολογία 315
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, μη τυπικής εκπαίδευσης 
και άτυπης μάθησης που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του 
βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων σε μια προσωπική 
προοπτική, προοπτική του πολίτη, 
κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική 
σχετική με την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής·

1. «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, συνεχούς επαγγελματικής 
ανέλιξης, μη τυπικής εκπαίδευσης και 
άτυπης μάθησης που πραγματοποιούνται 
σε όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε μια 
προσωπική προοπτική, προοπτική του 
πολίτη, κοινωνική προοπτική και/ή 
προοπτική σχετική με την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής·

Or. en

Τροπολογία 316
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, μη τυπικής εκπαίδευσης 
και άτυπης μάθησης που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του 

1. «διά βίου μάθηση»: όλα τα είδη γενικής 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, συνεχούς επαγγελματικής 
ανέλιξης, μη τυπικής εκπαίδευσης και 
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βίου και έχουν ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων σε μια προσωπική 
προοπτική, προοπτική του πολίτη, 
κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική 
σχετική με την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής·

άτυπης μάθησης που πραγματοποιούνται 
σε όλη τη διάρκεια του βίου και έχουν ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε μια 
προσωπική προοπτική, προοπτική του 
πολίτη, κοινωνική προοπτική και/ή
προοπτική σχετική με την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής·

Or. en

Τροπολογία 317
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «μη τυπικό πλαίσιο»: μαθησιακό 
πλαίσιο το οποίο συχνά είναι 
προγραμματισμένο και οργανωμένο 
συχνά αλλά δεν αποτελεί μέρος του 
τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

2. «μη τυπική εκπαίδευση»:   διαδικασία 
η οποία παρέχει στα άτομα τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν τις αξίες, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές τους εκτός 
του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης.

Or. fr

Τροπολογία 318
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «μη τυπικό πλαίσιο»: μαθησιακό 
πλαίσιο το οποίο συχνά είναι 
προγραμματισμένο και οργανωμένο 
συχνά αλλά δεν αποτελεί μέρος του 
τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

2. «μη τυπική εκπαίδευση»: οργανωμένη 
διαδικασία η οποία παρέχει στα άτομα τη 
δυνατότητα ανάπτυξης αξιών, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
διαφορετικών από εκείνων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του τυπικού 
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συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Οι εν λόγω δεξιότητες περιλαμβάνουν 
ευρύ φάσμα ικανοτήτων, όπως 
διαπροσωπική, ομαδική, οργανωτική 
διαχείριση και διαχείριση συγκρούσεων, 
διαπολιτισμική συνειδητοποίηση, καθώς 
και ικανότητες στους τομείς της ηγεσίας, 
του προγραμματισμού, της οργάνωσης, 
του συντονισμού και πρακτικές 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 
ομαδικό πνεύμα, αυτοπεποίθηση, 
πειθαρχία και υπευθυνότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό χρησιμοποιείται ο όρος «μη τυπικό πλαίσιο», ενώ στην ουσία θα έπρεπε να 
αναφερόμαστε στον τομέα της "μη τυπικής εκπαίδευσης". Επιπλέον, οι ανάγκες της μη τυπικής 
εκπαίδευσης πρέπει να προσδιορίζονται καταλλήλως στον κανονισμό.

Τροπολογία 319
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «άτυπη μάθηση»: μάθηση που 
λαμβάνει χώρα εκτός του πλαισίου 
προγραμματισμένης παιδαγωγικής 
δραστηριότητας ή παράλληλα με την 
οργανωμένη και δομημένη εκπαίδευση. 
Δεν διαθέτει πρόγραμμα σπουδών αλλά 
μπορεί να προωθηθεί μέσω χώρων 
μάθησης και εμπειρίας, με στόχο, μεταξύ 
άλλων, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 
της πειθαρχίας και της υπευθυνότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η άτυπη μάθηση ορίζεται ως μαθησιακή διαδικασία που δεν έχει σε 
καμία περίπτωση οργανωμένο χαρακτήρα, δεν έχει δεδομένο στόχο όσον αφορά τα μαθησιακά 



AM\914151EL.doc 57/167 PE496.579v01-00

EL

αποτελέσματα και δεν είναι ποτέ σκοπούμενη από την πλευρά του εκπαιδευόμενου. Συχνά ο 
όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη μάθηση μέσω εμπειρίας ή απλώς ως εμπειρία. Η ιδέα 
είναι ότι η ύπαρξη αφ’ εαυτής εκθέτει διαρκώς το άτομο σε καταστάσεις μάθησης, στην 
εργασία, στο σπίτι ή στην ψυχαγωγία, για παράδειγμα.

Τροπολογία 320
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. «δομημένος διάλογος»: ο διάλογος 
που εξασφαλίζει την έγκαιρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή των νέων και 
άλλων σχετικών παραγόντων στον χώρο 
της νεολαίας με σκοπό τη χάραξη 
πολιτικών όσον αφορά τη ζωή των νέων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δομημένος διάλογος με τους νέους συνιστά κομβική διεργασία στην ευρωενωσιακή πολιτική 
για τη νεολαία. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό θέτει ως στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή 
των νέων και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, θα πρέπει να ορίζεται στην πρόταση η διεργασία 
του δομημένου διαλόγου. Ο ορισμός είναι από το κείμενο της 29ης Απριλίου 2008 
(EAC/D1/JK/D(2008)): η νέα έννοια του Ευρωπαϊκού δομημένου διαλόγου με τους νέους.

Τροπολογία 321
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση 
σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης 
κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση 
σπουδών, κατάρτισης ή άλλης μαθησιακής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της πρακτικής άσκησης και της μη τυπικής 
μάθησης, ή τη διδασκαλία ή τη συμμετοχή 

3. «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση 
σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης 
κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση 
σπουδών, κατάρτισης ή άλλης μαθησιακής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της μαθητείας ποιότητας, της πρακτικής 
άσκησης και της μη τυπικής μάθησης, της 
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σε διακρατικές δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης. Μπορεί να 
περιλαμβάνει προπαρασκευαστική 
κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής. Η μαθησιακή κινητικότητα 
καλύπτει επίσης τις ανταλλαγές νέων και 
τις διακρατικές δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης στις οποίες 
συμμετέχουν εργαζόμενοι νέοι·

ανάληψης θέσεων βοηθών ή διδασκαλίας
ή τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης. Μπορεί να 
περιλαμβάνει προπαρασκευαστική 
κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής, καθώς και επακόλουθες 
δραστηριότητες. Η μαθησιακή 
κινητικότητα καλύπτει επίσης τις 
ανταλλαγές νέων, τον εθελοντισμό, τη μη 
τυπική εκπαίδευση, την άτυπη μάθηση
και τις διακρατικές δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης στις οποίες 
συμμετέχουν εργαζόμενοι στον τομέα της 
νεολαίας·

Or. en

Τροπολογία 322
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση 
σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης 
κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση 
σπουδών, κατάρτισης ή άλλης μαθησιακής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της πρακτικής άσκησης και της μη 
τυπικής μάθησης, ή τη διδασκαλία ή τη 
συμμετοχή σε διακρατικές δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης. Μπορεί να 
περιλαμβάνει προπαρασκευαστική 
κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής. Η μαθησιακή κινητικότητα 
καλύπτει επίσης τις ανταλλαγές νέων και 
τις διακρατικές δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης στις οποίες 
συμμετέχουν εργαζόμενοι νέοι·

3. Μαθησιακή κινητικότητα «μαθησιακή 
κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα 
εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με 
σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, 
κατάρτισης ή άλλης μαθησιακής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των πρακτικών ασκήσεων, των 
συμβάσεων μαθητείας, του εθελοντισμού
και της μη τυπικής μάθησης, ή τη 
διδασκαλία ή τη συμμετοχή σε διακρατικές 
δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης.
Μπορεί να περιλαμβάνει 
προπαρασκευαστική κατάρτιση στη 
γλώσσα της χώρας υποδοχής, καθώς και 
δραστηριότητες παρακολούθησης της
κατάρτισης. Η μαθησιακή κινητικότητα 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες, τον 
εθελοντισμό, τη μη τυπική και την άτυπη 
μάθηση των νέων καθώς και τις 
διακρατικές δραστηριότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης που προτείνονται 
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στους εργαζόμενους νέους·

Or. fr

Τροπολογία 323
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές»: σχέδια διακρατικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και/ή της νεολαίας και μπορεί να 
περιλαμβάνουν άλλες οργανώσεις·

4. «συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές»: σχέδια διακρατικής και 
διεθνούς συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του 
αθλητισμού και/ή της νεολαίας και μπορεί 
να περιλαμβάνουν άλλες τοπικές ή 
επαγγελματικές οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές»: σχέδια διακρατικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και/ή της νεολαίας και μπορεί να 
περιλαμβάνουν άλλες οργανώσεις·

4. «συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές»: σχέδια διακρατικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της νεολαίας και του αθλητισμού και
μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες 
οργανώσεις·

Or. es
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Τροπολογία 325
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές»: σχέδια διακρατικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και/ή της νεολαίας και μπορεί να 
περιλαμβάνουν άλλες οργανώσεις·

4. «συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές»: σχέδια διακρατικής 
συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν
δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της 
νεολαίας και μπορεί να περιλαμβάνουν 
άλλες οργανώσεις αρμόδιες ή 
εμπλεκόμενες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές και ειδικά οι τοπικές κυβερνήσεις σχεδιάζουν και συντονίζουν περιεκτικά 
προγράμματα για την τοπική ανάπτυξη που ορίζουν τις προτεραιότητες για δράση σε πολλούς 
τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ειδικότερα, φέρνουν 
σε επαφή σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Τροπολογία 326
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «υποστήριξη για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις»: κάθε είδος 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως 
των ανοιχτών μεθόδων συντονισμού·

5. «υποστήριξη για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις»: κάθε είδος 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών και 
μεταξύ κρατών μελών και άλλων χωρών 
και φορέων που συμμετέχουν στα 
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προγράμματα, ιδίως των ανοιχτών 
μεθόδων συντονισμού·

Or. pl

Τροπολογία 327
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «υποστήριξη για πολιτικές
μεταρρυθμίσεις»: κάθε είδος 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως 
των ανοιχτών μεθόδων συντονισμού·

5. «υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις
πολιτικής»: κάθε είδος δραστηριότητας που 
αποσκοπεί στην υποστήριξη και 
διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και στην παροχή υποστήριξης 
προς την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
πολιτικών στον τομέα της νεολαίας, μέσω 
της διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως 
των ανοιχτών μεθόδων συντονισμού, 
περιλαμβανομένου του δομημένου 
διαλόγου με νεαρά άτομα.

Or. en

Τροπολογία 328
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «υποστήριξη για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις»: κάθε είδος 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως

5. «υποστήριξη για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις»: κάθε είδος 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 
στην προώθηση της περαιτέρω 
ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ιδιότητας 
του πολίτη, μέσω της διαδικασίας 
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των ανοιχτών μεθόδων συντονισμού· συνεργασίας σε θέματα πολιτικής μεταξύ 
των κρατών μελών, ιδίως της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού.

Or. de

Τροπολογία 329
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «υποστήριξη για πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις»: κάθε είδος 
δραστηριότητας που αποσκοπεί στην 
υποστήριξη και διευκόλυνση του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
διαδικασίας συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως 
των ανοιχτών μεθόδων συντονισμού·

5. "υποστήριξη για την μεταρρύθμιση των 
πολιτικών": κάθε είδος δραστηριότητας 
που αποσκοπεί στην υποστήριξη και 
διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
με την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής μεταξύ 
των κρατών μελών, ιδίως των ανοιχτών 
μεθόδων συντονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 330
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «εικονική κινητικότητα»: σύνολο 
δραστηριοτήτων που βασίζονται σε 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, που διοργανώνονται σε 
θεσμικό επίπεδο και καθιστούν δυνατές ή 
διευκολύνουν τις διεθνείς εμπειρίες 
συνεργασίας σε σχέση με τη διδασκαλία 
και/ή τη μάθηση·

6. «εικονική κινητικότητα»: σύνολο 
δραστηριοτήτων που βασίζονται σε 
τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, περιλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής μάθησης, που 
διοργανώνονται σε θεσμικό επίπεδο και 
καθιστούν δυνατές ή διευκολύνουν τις 
διεθνείς εμπειρίες συνεργασίας σε σχέση 
με τη διδασκαλία και/ή τη μάθηση·
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Or. en

Τροπολογία 331
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «προσωπικό»: άτομα τα οποία, είτε σε 
επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, 
ασχολούνται με την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση ή τη μη τυπική εκπαίδευση των 
νέων. Μπορεί να περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές 
σχολείων, εργαζόμενους νέους και μη 
εκπαιδευτικό προσωπικό·

7. «προσωπικό»: «προσωπικό»: άτομα τα 
οποία, είτε σε επαγγελματική είτε σε 
εθελοντική βάση, ασχολούνται με την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την τυπική 
και μη τυπική μάθηση των νέων. Μπορεί 
να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, 
εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές, εθελοντές,
διευθυντές σχολείων, εργαζόμενους νέους 
και μη εκπαιδευτικό προσωπικό·

Or. fr

Τροπολογία 332
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «προσωπικό»: άτομα τα οποία, είτε σε 
επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, 
ασχολούνται με την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση ή τη μη τυπική εκπαίδευση των 
νέων. Μπορεί να περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές 
σχολείων, εργαζόμενους νέους και μη 
εκπαιδευτικό προσωπικό·

7. «προσωπικό»: άτομα τα οποία, είτε σε 
επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, 
ασχολούνται με την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση ή τη μη τυπική εκπαίδευση των 
νέων. Μπορεί να περιλαμβάνει καθηγητές,
δασκάλους, εκπαιδευτές, διευθυντές 
σχολείων, εργαζόμενους νέους και μη 
εκπαιδευτικό προσωπικό·

Or. en
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Τροπολογία 333
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. «εργασία στον τομέα της νεολαίας»: 
δράσεις, δραστηριότητες, διαδικασίες και 
έργα που εκτελούνται από, με ή για τη 
νεολαία με στόχο να εξασφαλίζεται ένας 
χώρος για την προσωπική εξέλιξη των 
νέων και για τις ανάγκες τους. Στοχεύει 
επίσης στη βελτίωση της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής κατάστασης 
των νεαρών ατόμων, στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων τους και των κοινωνικών 
δικτύων καθώς και στην αύξηση του 
επιπέδου εκπροσώπησής τους και 
ενεργού συμμετοχής ή στη δημιουργία 
ικανοτήτων ώστε να μπορούν τα νεαρά 
άτομα να αναλαμβάνουν δράσεις αυτού 
του είδους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την πρόταση απουσιάζει ορισμός της εργασίας στον τομέα της νεολαίας μολονότι γίνεται 
λόγος για το θέμα αυτό επανειλημμένα. Ο ορισμός προέρχεται από τους ορισμούς που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

Τροπολογία 334
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «εργαζόμενος νέος»: επαγγελματίας ή 
εθελοντής που συμμετέχει σε μη τυπική 
μάθηση·

8. «εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας»: 
άτομο που εργάζεται με νεαρά άτομα για 
να τα εισαγάγει σε μη τυπική εκπαίδευση.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας 
μπορεί να είναι αμειβόμενο προσωπικό ή 
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εθελοντικά στελέχη νεολαίας·

Or. en

Τροπολογία 335
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «εργαζόμενος νέος»: επαγγελματίας ή 
εθελοντής που συμμετέχει σε μη τυπική 
μάθηση·

8. "εξωσχολικός εκπαιδευτής": άτομο
που συμμετέχει σε μη τυπική, τυπική ή 
άτυπη μάθηση·

Or. fr

Τροπολογία 336
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα (όπως 
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός) που 
πραγματοποιείται από έναν νέο, είτε 
ατομικά είτε ομαδικά, και βασίζεται σε μη 
τυπική προσέγγιση της μάθησης·

17. «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα (όπως 
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός, 
αθλητισμός) που πραγματοποιείται από 
έναν νέο, είτε ατομικά είτε ομαδικά, και 
βασίζεται σε μη τυπική προσέγγιση της 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 337
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα (όπως 
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός) που 
πραγματοποιείται από έναν νέο, είτε 
ατομικά είτε ομαδικά, και βασίζεται σε μη 
τυπική προσέγγιση της μάθησης·

17. «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα (όπως 
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός) που 
πραγματοποιείται από έναν νέο, είτε 
ατομικά είτε ομαδικά, βασίζεται σε μη 
τυπική προσέγγιση της μάθησης και 
μπορεί να έχει ισχύ στο «ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δεξιοτήτων»·

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιθυμώ να υπογραμμίσω ότι μια «δραστηριότητα νέων» θα μπορούσε 
να αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων. 

Τροπολογία 338
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα (όπως 
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός) που 
πραγματοποιείται από έναν νέο, είτε 
ατομικά είτε ομαδικά, και βασίζεται σε μη 
τυπική προσέγγιση της μάθησης·

17. «δραστηριότητα νέων»: μια 
εξωσχολική δραστηριότητα (όπως 
ανταλλαγή νέων, εθελοντισμός ή 
κατάρτιση νέων) που πραγματοποιείται 
από έναν νέο, είτε ατομικά είτε ομαδικά,
κυρίως μέσω οργανώσεων νεολαίας, και 
βασίζεται σε μη τυπική προσέγγιση της
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 339
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. «εθελοντισμός»: επίσημες, 
ανεπίσημες, άτυπες και σχετικές με την 
επαγγελματική κατάρτιση και μάθηση 
δραστηριότητες, οι οποίες επιτελούνται 
με ελευθερία βούλησης, επιλογών και 
κινήτρων του ατόμου και χωρίς 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ωφελούν 
τους ίδιους τους εθελοντές, τους 
αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει 
μια εθελοντική οργάνωση, την κοινότητα 
και την κοινωνία στο σύνολό της· η 
δραστηριότητα είναι μη αμειβόμενη και
μπορεί να περιλαμβάνει την επιστροφή 
εξόδων που συνδέονται άμεσα με την 
εθελοντική δραστηριότητα· η 
δραστηριότητα έχει μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα και εκτελείται κυρίως στο 
πλαίσιο μη κυβερνητικής οργάνωσης 
(ΜΚΟ) και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 
υποκινείται από υλικό και οικονομικό 
κέρδος· ο εθελοντισμός δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει ή 
να αντικαταστήσει την αμειβόμενη 
απασχόληση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται στην έκθεση για την αναγνώριση και την 
προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ (Α7-0166/2012).

Τροπολογία 340
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. «σύμπραξη»: συμφωνία μεταξύ μιας 
ομάδας ιδρυμάτων ή οργανώσεων σε 
διάφορα κράτη μέλη για την 

18. «σύμπραξη»: συμφωνία μεταξύ μιας 
ομάδας ιδρυμάτων ή οργανώσεων σε 
διάφορα κράτη μέλη για την 
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πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας ή για τη δημιουργία τυπικού ή 
άτυπου δικτύου σε ένα σχετικό πεδίο.
Όσον αφορά τον αθλητισμό, πρόκειται για 
μια συμφωνία με ένα ή περισσότερα τρίτα 
μέρη, όπως επαγγελματικές αθλητικές 
οργανώσεις ή χορηγούς σε διάφορα κράτη 
μέλη, για την προσέλκυση πρόσθετων 
πηγών υποστήριξης για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του 
προγράμματος·

πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας ή για τη δημιουργία τυπικού ή 
άτυπου δικτύου σε ένα σχετικό πεδίο.
Όσον αφορά τον αθλητισμό, πρόκειται για 
μια συμφωνία με ένα ή περισσότερα τρίτα 
μέρη, όπως επαγγελματικές αθλητικές 
οργανώσεις ή χορηγούς που μπορεί να 
βρίσκονται ή όχι σε διάφορα κράτη μέλη, 
για την προσέλκυση πρόσθετων πηγών 
υποστήριξης για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 341
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18α. «ευρωπαϊκή οργάνωση»: 
δημοκρατική, εθελοντική και βασιζόμενη 
στην ιδιότητα του μέλους μη κυβερνητική 
οργάνωση που δραστηριοποιείται στους 
τομείς της επίσημης και της άτυπης 
εκπαίδευσης, των δραστηριοτήτων για 
νέους και/ή της συμμετοχής των νέων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και στον αθλητισμό. 
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις μεριμνούν για 
τον συντονισμό και τη διάδοση της 
δημιουργίας ικανοτήτων και της 
ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης και/ή στον τομέα της 
νεολαίας που παρέχουν άμεσα ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία σε εθνικές και τοπικές 
δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 342
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18β. «οργάνωση νεολαίας»: οργάνωση 
νεολαίας που είναι δημοκρατική, 
εθελοντική και βασιζόμενη στην ιδιότητα 
του μέλους μη κυβερνητική οργάνωση 
που διοικείται από νέους, η οποία 
δραστηριοποιείται στους τομείς της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, των 
δραστηριοτήτων για νέους και της 
συμμετοχής των νέων· 

Or. en

Τροπολογία 343
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «μέσα διαφάνειας της ΕΕ»: μέσα που 
βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να 
κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και 
ενδεχομένως να αναγνωρίσουν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα 
σε ολόκληρη την Ένωση·

26. «μέσα διαφάνειας της ΕΕ»: μέσα που 
βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να 
κατανοήσουν, να εκτιμήσουν, να 
συγκρίνουν και ενδεχομένως να 
αναγνωρίσουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και τα προσόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 344
Petra Kammerevert

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. «χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η 
πολιτική γειτονίας»: οι χώρες και τα εδάφη 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του 
κανονισμού XX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της X 
YY 2012 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας: Αλγερία, Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, 
Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, 
Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόμενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία, Τυνησία και 
Ουκρανία. Επιπλέον, όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται στον 
τομέα της νεολαίας, η Ρωσία θεωρείται 
επίσης χώρα στην οποία εφαρμόζεται η 
πολιτική γειτονίας·

27. «χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η 
πολιτική γειτονίας»: οι χώρες και τα εδάφη 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του 
κανονισμού XX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της X 
YY 2012 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας: Αλγερία, Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, 
Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, 
Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόμενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία, Τυνησία και 
Ουκρανία. Επιπλέον, όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται στον 
τομέα της νεολαίας και αφορούν τη 
στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας, η Ρωσία θεωρείται 
επίσης χώρα στην οποία εφαρμόζεται η 
πολιτική γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 345
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28α. "μαζικός αθλητισμός": το σύνολο 
των αθλητικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται, προωθούνται ή/και 
οργανώνονται για τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό ενδιαφερομένων·

Or. fr

Τροπολογία 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28α. "μαζικός αθλητισμός": το σύνολο 
των αθλητικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται, προωθούνται ή/και 
οργανώνονται για τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό ενδιαφερομένων·

Or. fr

Τροπολογία 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28α. "μαζικός αθλητισμός": το σύνολο 
των αθλητικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται, προωθούνται ή/και 
οργανώνονται για τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό ενδιαφερομένων·

Or. fr

Τροπολογία 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28β. "μαζικός αθλητισμός": το σύνολο 
των αθλητικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται, περιλαμβανομένων των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων, που 
προωθούνται ή/και οργανώνονται για τον 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
ενδιαφερομένων.
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Or. fr

Τροπολογία 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28β. "ευρωπαϊκός σύλλογος για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση": μη 
κυβερνητική οργάνωση, βασιζόμενη σε 
εθελοντικές δραστηριότητες, που 
αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 350
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες
τις δράσεις και δραστηριότητες με πιθανή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
συμβολή στην επίτευξη του γενικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4.

1. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο τις 
δράσεις με πιθανή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και συμβολή στην 
επίτευξη του γενικού στόχου που ορίζεται 
στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 351
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες 
τις δράσεις και δραστηριότητες με πιθανή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
συμβολή στην επίτευξη του γενικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4.

1. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες 
τις δράσεις και δραστηριότητες με πιθανή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
συμβολή στην επίτευξη του γενικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4, καθώς 
και στην αξιοποίηση και την ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού πεδίου του οποίοι 
μετέχουν οι Ευρωπαίοι.

Or. fr

Τροπολογία 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος εξασφαλίζεται ιδίως μέσω:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 353
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δραστηριότητες που εστιάζουν στον 
μαζικό λαϊκό αθλητισμό δεν πρέπει κατ' 
ανάγκη να έχουν διακρατικό χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 354
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και
κυρίως της διακρατικής κινητικότητας 
και συνεργασία με σκοπό μακροπρόθεσμο 
συστημικό αντίκτυπο·

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως 
όσον αφορά την κινητικότητα και τη
συνεργασία με σκοπό την επίτευξη 
βιώσιμου αντίκτυπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 30 του εισηγητή. Τα έργα μικρής κλίμακας, όπως τα έργα 
Grundtvig ή τα έργα για τη νεολαία δεν έχουν πάντα συστημικό αντίκτυπο και χρήζουν 
περαιτέρω υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τροπολογία 355
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και
κυρίως της διακρατικής κινητικότητας 
και συνεργασία με σκοπό μακροπρόθεσμο 
συστημικό αντίκτυπο·

α) του διακρατικού τους χαρακτήρα, ιδίως 
όσον αφορά την κινητικότητα και 
συνεργασία με σκοπό την επίτευξη 
βιώσιμου συστημικού αντικτύπου,

Or. fr

Τροπολογία 356
Katarína Neveďalová

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

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και
κυρίως της διακρατικής κινητικότητας 
και συνεργασία με σκοπό μακροπρόθεσμο 
συστημικό αντίκτυπο·

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, ιδίως 
όσον αφορά την κινητικότητα και τη
συνεργασία με σκοπό την επίτευξη 
βιώσιμου συστημικού αντίκτυπου σε 
ατομικό και οργανωτικό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπερβολική εστίαση στο συστημικό επίπεδο μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα και να 
παρεμποδίσει την ευρύτερη συμμετοχή. Οργανώσεις και έργα μικρότερης εμβέλειας μπορεί να 
μην έχουν συστημικό αντίκτυπο αλλά έχουν αναμφίβολα σημαντικότερο ποιοτικό αντίκτυπο σε 
ατομικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον με την τροπολογία δηλώνεται σαφώς ότι 
η αξιολόγηση του συστημικού αντικτύπου θα πρέπει να γίνεται επί τη βάσει των συνολικών 
δραστηριοτήτων που προβλέπει το πρόγραμμα και όχι μεμονωμένων επιδοτούμενων 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και 
κυρίως της διακρατικής κινητικότητας και
συνεργασία με σκοπό μακροπρόθεσμο
συστημικό αντίκτυπο·

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και 
κυρίως της διακρατικής κινητικότητας και
συνεργασίας με σκοπό τον ατομικό, 
διαρθρωτικό και βιώσιμο συστημικό 
αντίκτυπο·

Or. fr

Τροπολογία 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

α) του διακρατικού χαρακτήρα τους, και
κυρίως της διακρατικής κινητικότητας 
και συνεργασία με σκοπό μακροπρόθεσμο 
συστημικό αντίκτυπο·

α) του διαμεθοριακού και διακρατικού 
χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την 
κινητικότητα και τη συνεργασία με σκοπό
την επίτευξη βιώσιμου συστημικού 
αντίκτυπου·

Or. fr

Τροπολογία 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμπληρωματικότητας και της
συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό 
επίπεδο, πράγμα που επιτρέπει να 
επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας και να δημιουργηθεί κρίσιμη 
μάζα·

β) της συμπληρωματικότητας και της
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε τοπικό, εθνικό, διεθνές και 
ενωσιακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 360
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό 
επίπεδο, πράγμα που επιτρέπει να 
επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας και να δημιουργηθεί κρίσιμη 
μάζα·

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό 
επίπεδο, με την συνεργασία μεταξύ των 
νέων, των επαγγελματιών και των 
οργανώσεων πολλών χωρών, η οποία 
ευνοεί την ανάδειξη ενός εκπαιδευτικού 
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χώρου στον οποίο μετέχουν οι Ευρωπαίοι 
και επιτρέπει την δόμηση των επί μέρους 
τομέων·

Or. fr

Τροπολογία 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό
επίπεδο, πράγμα που επιτρέπει να 
επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας και να δημιουργηθεί κρίσιμη 
μάζα·

β) τη συμπληρωματικότητα και τη 
συνεργίας τους με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 362
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της συμπληρωματικότητας και της 
συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό 
επίπεδο, πράγμα που επιτρέπει να 
επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας και να δημιουργηθεί κρίσιμη 
μάζα·

β) της συμπληρωματικότητας και της
συνέργειας με άλλα προγράμματα και 
πολιτικές σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό 
επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της 
δημιουργίας ενός κοινού χώρου της ΕΕ 
στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού·

Or. en
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Τροπολογία 363
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της συμβολής τους στην 
αποτελεσματική χρήση των μέσων της 
Ένωσης για την αναγνώριση των 
προσόντων και για τη διαφάνεια.

γ) της συμβολής τους στην 
αποτελεσματική χρήση των μέσων της 
Ένωσης για τη σύγκριση και την 
αναγνώριση των προσόντων και για τη 
διαφάνεια.

Or. de

Τροπολογία 364
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της συμβολής τους στην 
αποτελεσματική χρήση των μέσων της 
Ένωσης για την αναγνώριση των 
προσόντων και για τη διαφάνεια.

γ) της συμβολής τους στην 
αποτελεσματική και συντονισμένη χρήση 
των μέσων της Ένωσης για την 
αναγνώριση των προσόντων και για τη 
διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 365
Martin Kastler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) της άμεσης και έμμεσης συμβολής 
τους στην προώθηση των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδιότητας του 
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πολίτη.

Or. de

Τροπολογία 366
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στα τοπικά έργα και τα έργα βάσης που 
βρίσκονται κοντά στον πολίτη και έχουν 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 32 του εισηγητή. Ορισμένα έργα δεν έχουν πάντα μία διεθνική 
πτυχή αλλά είναι έργα τοπικής κλίμακας με ευρωπαϊκό θέμα. Αυτά τα έργα έχουν επίσης σαφή 
προστιθέμενη αξία και μπορούν να συνεισφέρουν στη προσέγγιση της ΕΕ στον πολίτη.

Τροπολογία 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 

1. Το πρόγραμμα συμβάλλει:
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τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης 
στον αθλητισμό.

Or. en

Τροπολογία 368
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης
στον αθλητισμό.

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
'Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και 
της απασχόλησης' (COM(2011) 567 
τελικό), στο ανανεωμένο πλαίσιο 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας (2010-2018), στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού.

Or. en

Τροπολογία 369
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον 
αθλητισμό.

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης 
και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης στον αθλητισμό.

Or. en

Τροπολογία 370
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον 
αθλητισμό.

1. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του 
στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση 2020 
(EΚ 2020), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων στόχων αναφοράς που 
καθορίστηκαν στα εν λόγω μέσα, στο 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
(2010-2018), στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
τρίτων χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης 
και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
διάστασης στον αθλητισμό.

Or. en
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Τροπολογία 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως του 
πρωταρχικού στόχου στον τομέα της 
εκπαίδευσης για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό 
κάτω από το 10%, και αύξηση του 
αριθμού των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών 
που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια ή 
ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό 
τουλάχιστον της τάξεως του 40%·

Or. en

Τροπολογία 372
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως του 
πρωταρχικού στόχου στον τομέα της 
εκπαίδευσης για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και αύξηση 
του αριθμού των ατόμων ηλικίας 30-34 
ετών που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια 
ή ισοδύναμη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 373
Marco Scurria, Silvia Costa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη 
στρατηγική «Νεολαία σε κίνηση», του 
πρωταρχικού στόχου στον τομέα της 
εκπαίδευσης για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και αύξηση 
του αριθμού των φοιτητών ηλικίας 30-34 
ετών·

Or. it

Τροπολογία 374
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην επίτευξη των στόχων της 
ανανεωμένη διαδικασία της Κοπεγχάγης 
(2010-2020)·

Or. en

Τροπολογία 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στην επίτευξη των στόχων του 
στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, ("ET 2020")·
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Or. en

Τροπολογία 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) στην επίτευξη του στόχου για 
βιώσιμη ανάπτυξη τρίτων χωρών στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) στην εκπλήρωση των συνολικών 
στόχων του ανανεωμένου πλαισίου 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας (2010 -2018)·

Or. en

Τροπολογία 378
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) στην επίτευξη των καθολικών στόχων 
του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας 
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(2010–2018), συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένα των εξής:

Or. en

Τροπολογία 379
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο α γ (νέο) – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) δημιουργία περισσοτέρων ευκαιριών 
με ισότιμους όρους για όλους τους νέους 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με 
στόχο τη διευκόλυνση της ένταξής τους 
στην αγορά εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αδ) στην επίτευξη του στόχου για 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης 
στον αθλητισμό·

Or. en

Τροπολογία 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αε) προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 382
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το πρόγραμμα προωθεί τις 
ευρωπαϊκές αξίες, την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκής συνείδησης και τη 
συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο στην 
Ευρώπη, καθώς και την ενεργό πολιτική 
δράση και την αλληλεγγύη, 
συμπεριλαμβανομένης της αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών.

Or. de

Τροπολογία 383
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αύξηση του ποσοστού των ατόμων 
ηλικίας 30 έως 34 ετών τα οποία έχουν
ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 384
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στο πρόγραμμα τονίζεται ιδιαίτερα η 
παροχή ισότιμης πρόσβασης στην χωρίς 
αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση σε 
όλα τα επίπεδα για παιδιά και 
σπουδαστές με σοβαρά προβλήματα 
υγείας ή αναπηρία, καθώς και για όσους 
προέρχονται από κοινωνικώς 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως οι 
Ρομά1.
__________________
1 Όπως αναφέρεται στην 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών: ‘Πλαίσιο της ΕΕ για 
εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 
μέχρι το 2020’ (COM(2011)0173) και στο 
ψήφισμα του ΕΚ της 9ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση των Ρομά (Κείμενα που 
εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0092).

Or. en

Τροπολογία 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) να καταστούν η αρχική εκπαίδευση 
και η επαγγελματική κατάρτιση 
περισσότερο ελκυστικές. 

Or. fr

Τροπολογία 386
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη 
συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας·

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως την αγορά εργασίας και την 
κοινωνία, καθώς και τη συμμετοχή των 
νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη, 
ιδίως μέσω αυξημένων ευκαιριών 
κινητικότητας για τους νέους, μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 387
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη 

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, την ενίσχυση 
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συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας·

της προσωπικής εξέλιξης και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και 
ένταξης των ευάλωτων ομάδων που 
κινδυνεύουν από εκπαιδευτικά 
μειονεκτήματα, καθώς και τη συμμετοχή 
των νέων στη δημοκρατική ζωή στην 
Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων ευκαιριών 
μαθησιακής κινητικότητας για νέους, 
εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
του χώρου της εργασίας, αλλά και την 
εξασφάλιση επαρκών οικονομικών 
διατάξεων που θα επιτρέψουν στους 
εμπλεκόμενους φορείς και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν αυτή 
τη συνεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή περιλαμβάνει την «προσωπική εξέλιξη» και άλλες θεμελιώδεις αξίες που 
είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση της εκπαιδευτικής αποστολής. Είναι επίσης 
σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο ώστε να περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευόμενους και να 
μην περιορίζεται μόνο στους νέους.

Τροπολογία 388
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη 
συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, την ενίσχυση 
της προσωπικής εξέλιξης και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και 
ένταξης των ευάλωτων ομάδων που 
κινδυνεύουν από εκπαιδευτικά 
μειονεκτήματα, τη συμμετοχή των νέων 
και των εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο της 
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τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας·

διά βίου μάθησης στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της 
διά βίου μάθησης, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη 
συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας·

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τόσο των 
‘σκληρών’ όσο και των ‘μαλακών’, όσον 
αφορά κυρίως τη σημασία τους για την 
αγορά εργασίας και την κοινωνία, καθώς 
και τη συμμετοχή των νέων στη 
δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη, ιδίως 
μέσω αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής 
κινητικότητας για νέους, εκπαιδευόμενους, 
προσωπικό και εργαζόμενους νέους, και 
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης, της 
νεολαίας και των παραγόντων της αγοράς 
εργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α, στο πρωτότυπο κείμενο που μεταφέρεται επίσης και 
στην τροπολογία, έχει την εξής διατύπωση: "Να βελτιωθεί το επίπεδο των βασικών ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων", αναφερόμενη στις εγκάρσιες δεξιότητες για την απασχολησιμότητα. Αυτή η 
διατύπωση, στη μετάφραση από το αγγλικό κείμενο, δεν περιλαμβάνει τον όρο ‘μαλακές 
δεξιότητες’ που συνδέεται με τη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση και αφορά την ανάπτυξη 
των σχεσιακών δεξιοτήτων σε συνάρτηση με τα ανθρώπινα, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα.
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Τροπολογία 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη 
συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας·

α) βελτίωση του επιπέδου των βασικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων όσον αφορά 
κυρίως τη σημασία τους για την αγορά 
εργασίας και την κοινωνία, καθώς και τη 
συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή 
στην Ευρώπη, ιδίως μέσω αυξημένων 
ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας για 
νέους, εκπαιδευόμενους, προσωπικό και 
εργαζόμενους νέους, και μέσω της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
τομέων της εκπαίδευσης, της νεολαίας και 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας· στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη οφείλουν να παρέχουν την εγγύηση 
ότι από το πρόγραμμα θα μπορούν να 
επωφελούνται και οι νέοι που 
προέρχονται από κοινωνικώς 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα· 

Or. en

Τροπολογία 391
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – περίπτωση 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ποσοστό των συμμετεχόντων οι οποίοι
αύξησαν τις βασικές ικανότητες και/ή
δεξιότητές τους που είναι χρήσιμες για 
την απασχολησιμότητά τους·

ποσοστό των συμμετεχόντων οι οποίοι, 
χάρη στις ικανότητες και δεξιότητές που 
απέκτησαν, βρήκαν απασχόληση εντός 
τριών ετών από την ολοκλήρωση του 
κύκλου σπουδών·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η διάθεση πόρων για το πρόγραμμα πρέπει να θεωρείται ως επένδυση στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί η απτή αποτελεσματικότητά του, μεταξύ 
άλλων και ως προς την αύξηση των ευκαιριών που έχουν οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες να 
εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας και να τον αντιμετωπίσουν, ώστε το πρόγραμμα να 
επιδέχεται ενδεχομένως διορθώσεις και βελτιώσεις σε περίπτωση που παρουσιάζει κενά ή 
αδυναμίες. Η τροπολογία προτείνει, ως εκ τούτου, την καθιέρωση ενός σχετικού δείκτη ώστε να 
καθίσταται δυνατή η πραγματική αξιολόγηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε επίπεδο 
απασχολησιμότητας.

Τροπολογία 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba
Bidegain

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α – περίπτωση 1 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό των νέων που ζουν στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 393
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως μέσω της 
ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης/οργανώσεων 
νεολαίας και άλλων εμπλεκόμενων μερών·

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία, βελτίωση της 
κοινωνικής συμμετοχής και της 
πρόσβασης, καθώς και της διεθνοποίησης 
στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, περιλαμβανομένων και 
δραστηριοτήτων για νέους, κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ή
οργανώσεων νεολαίας και άλλων 
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εμπλεκόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας και 
άλλων εμπλεκόμενων μερών·

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία, βελτίωση της 
κοινωνικής συμμετοχής και της 
πρόσβασης, καθώς και της διεθνοποίησης 
στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ή
οργανώσεων νεολαίας και άλλων 
εμπλεκόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 395
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας και 

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία, βελτίωση της 
κοινωνικής συμμετοχής, προαγωγή της 
πρόσβασης και της διεθνοποίησης στο 
επίπεδο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και στις δραστηριότητες για νέους, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
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άλλων εμπλεκόμενων μερών· κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας και 
άλλων εμπλεκόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας και 
άλλων εμπλεκόμενων μερών·

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των 
ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 
καθώς και στις δραστηριότητες για νέους, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας, των 
φορέων επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλων εμπλεκόμενων μερών, μεταξύ των 
οποίων οι οργανώσεις εκπροσώπησης 
των μισθωτών, των εκπαιδευτικών, των 
γονέων των μαθητών και των φοιτητών·

Or. fr

Τροπολογία 397
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις 
δραστηριότητες για νέους, κυρίως μέσω 

β) βελτίωση της ποιότητας, προαγωγή της 
αριστείας στην καινοτομία και της 
διεθνοποίησης στο επίπεδο των ιδρυμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 
στις δραστηριότητες για νέους, κυρίως 
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της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης/οργανώσεων νεολαίας και 
άλλων εμπλεκόμενων μερών·

μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής 
συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
των ΜΚΟ, των οργανώσεων πολιτών ή 
οργανώσεων νεολαίας και άλλων 
εμπλεκόμενων μερών·

Or. fr

Τροπολογία 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

γ) προώθηση της αναγνώρισης της
τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης
μάθησης, και τούτο από την πλέον νεαρή 
ηλικία και με προοπτική την δια βίου 
μάθηση, καθώς και υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
εκπαίδευσης και της νεολαίας, κυρίως 
μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε 
θέματα πολιτικής, της καλύτερης χρήσης 
των μέσων αναγνώρισης και διαφάνειας 
και της διάδοσης ορθών πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 399
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
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έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, και υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 400
Francisco José Millán Mon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Να προαχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκού 
χώρου διά βίου μάθησης, να 
δρομολογηθούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις 
σε εθνικό επίπεδο, να υποστηριχθεί ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και να υποστηριχθεί η 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
νεολαίας, ιδίως μέσω ενισχυμένης 
πολιτικής συνεργασίας, καλύτερης χρήσης 
των μέσων αναγνώρισης και διαφάνειας
και της διάδοσης ορθών πρακτικών.

γ) Να προαχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκού 
χώρου διά βίου μάθησης, να 
δρομολογηθούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις 
σε εθνικό επίπεδο, να υποστηριχθεί ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και να υποστηριχθεί η 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
νεολαίας, ιδίως μέσω ενισχυμένης 
πολιτικής συνεργασίας, καλύτερης χρήσης 
των μέσων αναγνώρισης και διαφάνειας,
της διάδοσης ορθών πρακτικών και της 
ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών σε 
επίπεδο απολυτηρίου στα κράτη μέλη ένα 
ειδικό μάθημα σχετικά με το ιστορικό, 
τους στόχους και τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών 
οργάνων της.

Or. es
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Τροπολογία 401
Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 402
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 

γ) προώθηση της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, 
έναρξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο, υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής 
μάθησης, και υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, της 
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καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

καλύτερης χρήσης των μέσων 
αναγνώρισης και διαφάνειας και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης 
και της υποστήριξης των εξωτερικών 
δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και 
των τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως 
μέσω της συνεργασίας μεταξύ των 
ιδρυμάτων της Ένωσης και τρίτων χωρών
στον τομέα της ΕΕΚ και στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 404
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως
μέσω της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων 
της Ένωσης και τρίτων χωρών στον 
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ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

τομέα της ΕΕΚ και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες..

Or. en

Τροπολογία 405
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και στην επαγγελματική 
κατάρτιση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης της Ένωσης 
και της υποστήριξης των εξωτερικών 
δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

Or. de
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Τροπολογία 406
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης 
και της υποστήριξης των εξωτερικών 
δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια και στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω της 
αύξησης της ελκυστικότητας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας και επαγγελματικής
εκπαίδευσης της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
και της στοχευμένης δημιουργίας 
ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 407
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης 
και της υποστήριξης των εξωτερικών 
δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια και στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω της 
αύξησης της ελκυστικότητας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας και επαγγελματικής
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της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

εκπαίδευσης της ΕΕ και των τρίτων χωρών 
και της στοχευμένης δημιουργίας 
ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των
υπερπόντιων χωρών και εδαφών που 
συνδέονται με αυτή αφενός και των
τρίτων χωρών αφετέρου και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα απόφαση για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα προβλέπει τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η 
νέα πρόταση απόφασης υπενθυμίζει επίσης ότι οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για το σύνολο των 
οριζόντιων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επομένως να διευκρινιστεί στο 
παρόν κείμενο η συμμετοχή των ΥΧΕ στο πρόγραμμα ERASMUS για όλους.

Τροπολογία 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα 
(συμπληρωματικώς προς τις δράσεις 
Marie Curie-Skłodowska), μέσω της 
αύξησης της ελκυστικότητας των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και της υποστήριξης των 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 410
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα 
(συμπληρωματικώς προς τις δράσεις 
Marie Curie-Skłodowska), μέσω της 
αύξησης της ελκυστικότητας των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και της υποστήριξης των 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
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τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα 
(συμπληρωματικώς προς τις δράσεις 
Marie Curie-Skłodowska), μέσω της 
αύξησης της ελκυστικότητας των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και της υποστήριξης των 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω της αύξησης της 
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και 
της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
προώθησης της κινητικότητας και της 
συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών και της στοχευμένης 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες.

δ) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, ιδίως στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα 
(συμπληρωματικώς προς τις δράσεις 
Marie Curie-Skłodowska), μέσω της 
αύξησης της ελκυστικότητας των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και της υποστήριξης των 
εξωτερικών δράσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών 
της στόχων, μέσω της προώθησης της 
κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών και της 
στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε 
τρίτες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 413
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους, 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης το πρόγραμμα αποσκοπεί στη 
στήριξη των φορέων που έχουν ως στόχο 
την προώθηση των διασυνοριακών 
ανταλλαγών μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας, την υποστήριξη της ενεργού 
συμμετοχής τους στην κοινωνία των 
πολιτών και, από κοινού με τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές, την 
υλοποίηση της έννοιας μιας Ευρώπης 
φιλικής προς όλες τις γενεές σε πόλεις και 
κοινότητες φιλικές προς όλες τις γενεές.
Πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες 
για πιο ενεργό συμμετοχή σε τοπικό και 
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περιφερειακό επίπεδο στην απτή και εγγύ 
προς τον πολίτη εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για 
την ενεργό και υγιή γήρανση, προκειμένου 
να αναπτυχθεί από κοινού και έμπρακτα 
η έννοια μιας Ευρώπης φιλικής προς όλες 
τις γενεές στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

Or. de

Τροπολογία 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της 
εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της 
γλωσσικής πολυμορφίας·

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της 
εκμάθησης γλωσσών, περιλαμβανομένων 
των λοιπών επισήμων γλωσσών στα 
κράτη μέλη, των περιφερειακών και των 
μειονοτικών γλωσσών προκειμένου να 
προωθηθεί η γλωσσική πολυμορφία·

Or. fr

Τροπολογία 415
Nils Torvalds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της
εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της 
γλωσσικής πολυμορφίας·

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της
εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της 
γλωσσικής πολυμορφίας, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
μειονοτικών γλωσσών και των γλωσσών 
των μεταναστών·

Or. en
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Τροπολογία 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της 
εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της 
γλωσσικής πολυμορφίας·

ε) βελτίωση της διδασκαλίας και της 
εκμάθησης γλωσσών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραδοσιακών μειονοτικών και 
νοηματικών γλωσσών, και προώθηση της 
γλωσσικής πολυμορφίας·

Or. en

Τροπολογία 417
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προώθηση της αριστείας στις 
δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μέσω 
των δραστηριοτήτων Jean Monnet
παγκοσμίως σύμφωνα με το άρθρο 10.

στ) προώθηση της αριστείας στις 
δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας
στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 418
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο στ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικοί δείκτες: αριθμός 
φοιτητών/σπουδαστών που 
παρακολουθούν κατάρτιση στο πλαίσιο 

διαγράφεται
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των δραστηριοτήτων Jean Monnet

Or. en

Τροπολογία 419
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
διαφορετικών τομέων που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των 
διάφορων τομέων (πχ των έργων που αφορούν την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση). Η 
Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει ότι τέτοιου είδους ευκαιρίες υπάρχουν σε όλες τις πτυχές του 
προγράμματος.

Τροπολογία 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) βελτίωση της πρόσβασης στον 
αθλητισμό βάσης μέσω της υποστήριξης 
μη κερδοσκοπικών φορέων που παρέχουν 
αθλητικές δραστηριότητες και των 
φορέων που διοργανώνουν μη εμπορικές 
αθλητικές εκδηλώσεις·

Or. es
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Τροπολογία 421
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - τίτλος και εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Τομείς και ονομασίες

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, το πρόγραμμα υποστηρίζει 
τομεακές και οριζόντιες δραστηριότητες 
στους ακόλουθους τομείς που συνδέονται 
με ειδικές ονομασίες:

Or. en

Τροπολογία 422
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Τομείς και ονομασίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσθέτει το Erasmus Mundus για τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τροπολογία 423
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)



AM\914151EL.doc 109/167 PE496.579v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, το πρόγραμμα διαιρείται 
στους ακόλουθους τομείς που συνδέονται 
με ειδικές ονομασίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσθέτει το Erasmus Mundus για τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τροπολογία 424
Marco Scurria

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «Erasmus Mundus» για διεθνή 
συνεργασία στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσθέτει το Erasmus Mundus για τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τροπολογία 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 
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εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τους ακόλουθους τομείς που συνδέονται 
με ειδικές ονομασίες:

Or. en

Τροπολογία 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 (νέα) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «Comenius» για τη σχολική 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 (νέα) - στοιχείο α α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) «Erasmus» για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση·
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Or. en

Τροπολογία 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 - στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) «Leonardo da Vinci» για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ΕΕΚ»)·

Or. en

Τροπολογία 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 (νέα) - στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) «Grundtvig» για την εκπαίδευση 
ενηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα) - εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, οι στόχοι του προγράμματος 
που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 
διατυπώνονται ως εξής:
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Or. en

Τροπολογία 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στον τομέα του Comenius (σχολική 
εκπαίδευση), στόχοι του προγράμματος 
είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
σχολικής εκπαίδευσης, ιδίως η παροχή 
κινήτρων στους μαθητές για μάθηση και 
για την απόκτηση δεξιοτήτων 
μεθοδολογίας της μάθησης, καθώς και η 
βελτίωση των παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων και της σχολικής 
διαχείρισης μέσω της αυξημένης 
μαθησιακής κινητικότητας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, βελτιωμένων 
συμπράξεων μεταξύ σχολείων και 
υποστήριξης της δικτύωσης και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα) - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) τον τομέα του Erasmus (τριτοβάθμια 
εκπαίδευση), στόχοι του προγράμματος 
είναι η ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού 
χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως 
η ενίσχυση της συνεισφοράς της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 
διαδικασία της καινοτομίας και η 
ανάπτυξη της συνεργασίας με ιδρύματα 
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τρίτων χωρών μέσω της αυξημένης 
κινητικότητας φοιτητών/σπουδαστών και 
προσωπικού μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών και από και προς τρίτες χώρες, 
καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα) - στοιχείο α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) Στον τομέα του Leonardo da Vinci 
(ΕΕΚ), στόχοι του προγράμματος είναι η 
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
νέων και η ενίσχυση της συνεισφοράς της 
ΕΕΚ στη διαδικασία της καινοτομίας 
μέσω της αυξημένης μαθησιακής 
κινητικότητας των 
φοιτητών/σπουδαστών και του 
προσωπικού της ΕΕΚ, της αυξημένης 
συνεργασίας με ιδρύματα τρίτων χωρών, 
της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ 
των φορέων που παρέχουν ευκαιρίες 
μάθησης, των επιχειρήσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών 
φορέων, καθώς και η διαφάνεια, η 
συγκρισιμότητα και η αναγνώριση των 
προσόντων και ικανοτήτων που 
αποκτώνται με την επαγγελματική 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 α (νέα) - στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) Στον τομέα του Grundtvig 
(εκπαίδευση ενηλίκων), στόχοι του 
προγράμματος είναι η βελτίωση των 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της 
διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης 
των ενηλίκων, ιδίως η προώθηση 
ευέλικτων μαθησιακών οδών και της 
ενεργού γήρανσης μέσω της αυξημένης 
μαθησιακής κινητικότητας του 
προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, και η βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που 
ασχολούνται με την εκπαίδευση 
ενηλίκων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
μαθησιακές ανάγκες μειονεκτουσών 
ομάδων, περιλαμβανομένων των ατόμων 
με αναπηρία, των ατόμων που 
εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, των 
ενηλίκων με λιγοστά προσόντα και των 
ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας.

Or. en

Τροπολογία 436
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 437
Katarína Neveďalová
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 438
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Comenius (σχολική 
εκπαίδευση), στόχοι του προγράμματος 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 439
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προαγωγή της ισοτιμίας μεταξύ των 
μαθητών, της κοινωνικής συνοχής και 
της ενεργού συμμετοχής στα κοινά·

Or. en
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Τροπολογία 440
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) βελτίωση και αύξηση των 
συμπράξεων μεταξύ σχολείων, 
μαθητικών οργανώσεων και ενώσεων 
εκπαιδευτικών·

Or. en

Τροπολογία 441
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στον τομέα του Erasmus 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση), στόχοι του 
προγράμματος είναι:

Or. en

Τροπολογία 442
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 α (νέο) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση και τακτική παρακολούθηση 
της πρόσβασης στη μαθησιακή 
κινητικότητα στο εξωτερικό για μαθητές 
από μειονεκτούντα κοινωνικά 
περιβάλλοντα·

Or. en
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Τροπολογία 443
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 α (νέο) - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) βελτίωση και αύξηση της
συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων 
και τοπικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 444
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 β (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στον τομέα του Leonardo da Vinci
(ΕΕΚ), στόχοι του προγράμματος είναι:

Or. en

Τροπολογία 445
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 β (νέο) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) προώθηση ποιοτικών περιόδων 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας

Or. en
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Τροπολογία 446
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 447
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 448
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Erasmus (τριτοβάθμια 
εκπαίδευση), στόχοι του προγράμματος 
είναι: 

Or. en
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Τροπολογία 449
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση και αύξηση της συνεργασίας 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 450
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στον τομέα του Grundtvig 
(εκπαίδευση ενηλίκων), στόχοι του 
προγράμματος είναι:

Or. en

Τροπολογία 451
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο)- στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενθάρρυνση των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εντάξουν 
στα προγράμματά τους κύκλους σπουδών 
που να απευθύνονται σε ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας·
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Or. en

Τροπολογία 452
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 453
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) - εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 454
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) – σημείο 1 (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Erasmus (διεθνής 
συνεργασία στην τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση), στόχοι του προγράμματος 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 455
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) – σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ενίσχυση της αριστείας και της 
ποιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
καθώς και σε σχέση με την 
ελκυστικότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 456
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) – σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προαγωγή της ποιότητας των 
προγραμμάτων απόκτησης κοινών 
πτυχίων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης συμμετεχουσών χωρών, 
καθώς και μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
συμμετεχουσών χωρών και τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 457
Marco Scurria
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) – σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ab) βελτίωση και αύξηση της 
κινητικότητας φοιτητών/σπουδαστών και 
προσωπικού από και προς τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 458
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο) – σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) αύξηση της διαφάνειας και της 
αναγνώρισης των προσόντων κοινής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
αποκτήθηκαν εντός του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 459
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en
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Τροπολογία 460
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 461
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Leonardo da Vinci
(ΕΕΚ), στόχοι του προγράμματος είναι:

Or. en

Τροπολογία 462
Ivo Belet

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση και αύξηση της 
κινητικότητας των 
φοιτητών/σπουδαστών της ΕΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων ανέργων 
που ψάχνουν εργασία στην αρχή της 
καριέρας τους, και του προσωπικού·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευρύνει την τροπολογία 87 του εισηγητή: Η παρούσα τροπολογία συμπεριλαμβάνει στο
Leonardo da Vinci νέους που ψάχνουν εργασία στην αρχή της καριέρας τους και 
επιμορφώνονται για να προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 463
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 464
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 465
Martin Kastler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το επιμέρους πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
ενηλίκων» επιδιώκει την επίτευξη των 
ακόλουθων ειδικών στόχων στον τομέα 
της εκπαίδευσης των ενηλίκων:

Or. en

Τροπολογία 466
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ενίσχυση της ευρωπαϊκής συμμετοχής 
των ενήλικων εκπαιδευόμενων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως μέσω σχεδίων 
κινητικότητας μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 467
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) προώθηση της συνεχούς απόκτησης 
γνώσεων και της συμμετοχής στη 
μάθηση μεταξύ ενηλίκων, ιδίως των 
ενηλίκων με ανεπαρκείς δεξιότητες και 
προσόντα, αναπτύσσοντας μια κουλτούρα 
διά βίου μάθησης·
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Or. en

Τροπολογία 468
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) προώθηση της ισορροπίας μεταξύ 
εργασίας, προσωπικής ζωής και 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 469
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) προώθηση της ανάπτυξης 
αποτελεσματικών συστημάτων διά βίου 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 470
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αδ) προώθηση της επικύρωσης της 
ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης·

Or. en
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Τροπολογία 471
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αε) προώθηση της ενεργού, αυτόνομης 
και υγιούς γήρανσης·

Or. en

Τροπολογία 472
Martin Kastler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α στ) αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και 
επιμέρους προγραμμάτων για την 
προαγωγή της κουλτούρας της ενεργού 
γήρανσης σε όλη την Ευρώπη, καθώς και 
της αλληλεγγύης και του διαλόγου μεταξύ 
των γενεών και σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 473
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης
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Or. en

Τροπολογία 474
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 475
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Grundtvig (εκπαίδευση 
ενηλίκων), στόχοι του προγράμματος 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 476
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση του αλφαβητισμού των 
ενηλίκων, περιλαμβανομένου του 
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ψηφιακού αλφαβητισμού, και του 
αριθμητισμού των ενηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 477
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προώθηση της ενεργού γήρανσης και 
βελτίωση των ευκαιριών μάθησης για 
τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 478
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) καθοδήγηση των ενηλίκων 
μεγαλύτερης ηλικίας στη μετάβαση από 
την ενεργό επαγγελματική ζωή στη 
σύνταξη και διασφάλιση όλων των 
ωφελειών της ενεργού γήρανσης μέσω 
της άτυπης μάθησης πέρα από την ηλικία 
συνταξιοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 479
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) κάλυψη των μαθησιακών αναγκών 
μειονεκτουσών ομάδων, 
περιλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο, των ενηλίκων με 
λιγοστά προσόντα και των ενηλίκων 
μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 480
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αδ) βελτίωση και αύξηση της 
κινητικότητας του προσωπικού στον 
τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 481
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αε) βελτίωση της ποιότητας και αύξηση 
του εύρους συνεργασίας μεταξύ 
οργανισμών που ασχολούνται με την 
εκπαίδευση ενηλίκων σε όλη την 
Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 482
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αστ) προώθηση ευέλικτων μαθησιακών 
οδών, περιλαμβανομένης της διευρυμένης 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
για τα άτομα που δεν διαθέτουν επίσημα 
προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 483
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - σημείο 1 (νέο) - στοιχείο α ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αζ) βελτίωση των παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων και της διαχείρισης των 
οργανισμών εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Or. en

Τροπολογία 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en
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Τροπολογία 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1 (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Grundtvig (εκπαίδευση 
ενηλίκων), στόχοι του προγράμματος 
είναι:

Or. en

Τροπολογία 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) - παράγραφος 1 (νέα) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) κάλυψη των μαθησιακών αναγκών 
μειονεκτουσών ομάδων, 
περιλαμβανομένων των παραδοσιακών 
εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων, των 
ατόμων με αναπηρία, των ατόμων που 
εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, των 
ενηλίκων με λιγοστά προσόντα και των 
ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 487
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – τίτλος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
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Ειδικοί στόχοι στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Or. en

Τροπολογία 488
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των στόχων του προγράμματος 
που ορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 
5, το πρόγραμμα επιδιώκει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Or. en

Τροπολογία 489
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον τομέα του Comenius (σχολική 
εκπαίδευση), στόχοι του προγράμματος 
είναι: 

Or. en

Τροπολογία 490
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο) – σημείο 1 (νέο) – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτίωση και αύξηση των συμπράξεων 
μεταξύ σχολείων, συμπεριλαμβανομένης 
της συνεργασίας, μέσω των συμπράξεων, 
μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες·

Or. cs

Τροπολογία 491
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, α) μαθησιακή κινητικότητα όλων των 
ατόμων, έπι ίσοις όροις και ανεξάρτητα 
από την καταγωγή τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Τροπολογία 492
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές,

β) Συνεργασία για την καινοτομία και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών,

Or. it

Τροπολογία 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Οι δράσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 καλύπτουν είτε 
διατομεακά έργα που φέρνουν σε επαφή 
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, είτε τομεακά έργα που 
απευθύνονται σε ορισμένο τομέα που 
σχετίζεται με τις ειδικές ονομασίες.

Or. en

Τροπολογία 494
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στον τομέα του Erasmus 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση), η μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών υποστηρίζει:

Or. en
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Τροπολογία 495
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κινητικότητα των φοιτητών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη μορφή 
σπουδών σε ίδρυμα-εταίρο, ανάληψης 
θέσεων βοηθών ή πρακτικής άσκησης 
στο εξωτερικό. Μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνονται άλλες δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την κινητικότητα, 
όπως είναι τα εντατικά προγράμματα 
(θερινά σχολεία) ή η εθελοντική διάδοση 
πληροφοριών σε σχολεία από επιμέρους 
εκπαιδευόμενους («Europe Meets 
School»). Η κινητικότητα για 
μεταπτυχιακές σπουδές (Master) 
υποστηρίζεται μέσω του μηχανισμού 
εγγύησης φοιτητικών δανείων που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 496
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών και του 
προσωπικού προς και από τρίτες χώρες, 
περιλαμβανομένης της κινητικότητας που 
οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις (Erasmus Mundus).

Or. en
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Τροπολογία 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό. 
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές 
σπουδές (Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

α) κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με τη μορφή σπουδών σε 
ίδρυμα-εταίρο ή πρακτικής άσκησης στο 
εξωτερικό μεταξύ συμμετεχουσών χωρών 
που ορίζονται στο άρθρο 18. Η 
κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

α) κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των 
φοιτητών στο επίπεδο του μεταπτυχιακού 
διπλώματος ή της διδακτορικής 
διατριβής, υπό μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, απασχόλησης ως βοηθών ή
πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό  Οι 
υποτροφίες πρέπει επίσης να επεκταθούν 
και στους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν 
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ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό. 
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές 
σπουδές (Master) υποστηρίζεται μέσω 
του μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών 
δανείων που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.

να αποκτήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σε 
άλλη χώρα που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα·

Or. fr

Τροπολογία 499
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές 
σπουδές (Master) υποστηρίζεται μέσω 
του μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών 
δανείων που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.

Or. en

Τροπολογία 500
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές 
σπουδές (Master) υποστηρίζεται μέσω 
του μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών 
δανείων που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή εγγύησης φοιτητικών δανείων δεν αποτελεί κατάλληλη απάντηση στις ανάγκες 
κινητικότητας. Ενέχει σοβαρό κίνδυνο να εξωθήσει τους μελλοντικούς νέους απασχολούμενους 
ευρωπαίους, πράγμα που είναι παρακινδυνευμένο, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ο 
κίνδυνος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος για τους ολιγότερο προνομιούχους, οι οποίοι θα 
αποκλεισθούν, ως εκ τούτου, από την δυνατότητα της κινητικότητας. Θα ήταν χρησιμότερο να 
διατεθούν τα οικονομικά μέσα του μηχανισμού αυτού για την χρηματοδότηση επιχορηγήσεων 
μαθησιακής κινητικότητας.

Τροπολογία 501
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, περιλαμβνομένων των 
υποψήφιων διδακτόρων και 
επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και των 
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δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

αναζητούντων απασχόληση και των νέων 
που συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται, δοκιματικώς,
μέσω του μηχανισμού εγγύησης 
φοιτητικών δανείων που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 3. Το πρόγραμμα 
αυτό δεν αποσκοπεί διόλου στην 
υποκατάσταση του συστήματος 
χορήγησης υποτροφιών.

Or. fr

Τροπολογία 502
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης, αναζητούντων απασχόληση 
εγγεγραμμένων σε εκπαιδευτικό πλαίσιο
καθώς και νέων που συμμετέχουν σε μη 
τυπικές δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
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3.

Or. fr

Τροπολογία 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό. 
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές 
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3·

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες και νέων ερασιτεχνών 
αθλητών και προπονητών μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό. 
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές 
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3·

Or. es

Τροπολογία 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης καθώς και νέων που 
συμμετέχουν σε μη τυπικές 

α) διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των 
υποψήφιων διδακτόρων) και 
επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και 
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δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

νέων που συμμετέχουν σε μη τυπικές 
δραστηριότητες μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
πάρει τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-
εταίρο, πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό 
ή συμμετοχής σε δραστηριότητες στον 
τομέα της νεολαίας, κυρίως εθελοντισμό.
Η κινητικότητα για μεταπτυχιακές σπουδές
(Master) υποστηρίζεται μέσω του 
μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

Or. fr

Τροπολογία 505
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διακρατική κινητικότητα του 
προσωπικού, στις συμμετέχουσες χώρες 
που ορίζονται στο άρθρο 18. Αυτή η 
κινητικότητα μπορεί να έχει τη μορφή 
διδασκαλίας ή συμμετοχής σε 
δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης 
στο εξωτερικό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διακρατική κινητικότητα του 
προσωπικού, στις συμμετέχουσες χώρες 

β) κινητικότητα του προσωπικού που 
σχετίζεται με τους τομείς των σχολείων,
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που ορίζονται στο άρθρο 18. Αυτή η 
κινητικότητα μπορεί να έχει τη μορφή 
διδασκαλίας ή συμμετοχής σε 
δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης 
στο εξωτερικό.

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΕΚ 
και της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις 
συμμετέχουσες χώρες που ορίζονται στο 
άρθρο 18. Αυτή η κινητικότητα μπορεί να 
έχει τη μορφή διδασκαλίας ή συμμετοχής 
σε δραστηριότητες επαγγελματικής 
ανέλιξης στο εξωτερικό.

Or. en

Τροπολογία 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
μαθητευόμενων με τη μορφή σπουδών σε 
ίδρυμα-εταίρο ή πρακτικής άσκησης ή 
μαθητείας στο εξωτερικό μεταξύ 
συμμετεχουσών χωρών που ορίζονται στο 
άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 508
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών και των νέων προς 
τις τρίτες χώρες ή από τις τρίτες χώρες 
όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
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που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

Or. en

Τροπολογία 509
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των μαθητών -
περιλαμβανομένων αυτών της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
επιμόρφωσης-, των μαθητευόμενων νέων 
και των ενηλίκων εκπαιδευομένων και
του προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή 
από τις τρίτες χώρες, ιδίως στο πλαίσιο 
της πολιτικής της γειτονίας, των χωρών 
νοτίως της Μεσογείου, όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

Or. fr

Τροπολογία 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
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διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
μαθητεία, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητικότητας που οργανώνεται με βάση 
κοινά, διπλά ή πολλαπλά πτυχία υψηλής 
ποιότητας ή κοινές προσκλήσεις, καθώς 
και τη μη τυπική μάθηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος του κοινού προγράμματος είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας των διαφόρων 
κατηγοριών. Πρέπει να υποστηρίζεται η κινητικότητα των φοιτητών, των νέων και του 
προσωπικού του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας προς και από τις
τρίτες χώρες, με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίζεται η κινητικότητα στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 511
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια και την επαγγελματική
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητικότητας που οργανώνεται με βάση 
κοινά, διπλά ή πολλαπλά πτυχία υψηλής 
ποιότητας ή κοινές προσκλήσεις, καθώς 
και τη μη τυπική μάθηση.

Or. en
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Τροπολογία 512
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια και την επαγγελματική
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητικότητας που οργανώνεται με βάση 
κοινά, διπλά ή πολλαπλά πτυχία υψηλής 
ποιότητας ή κοινές προσκλήσεις, καθώς 
και τη μη τυπική μάθηση.

Or. en

Τροπολογία 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης τη 
διακρατική κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, των νέων και του 
προσωπικού προς τις τρίτες χώρες ή από 
τις τρίτες χώρες (ιδίως στο πλαίσιο της 
πολιτικής της γειτονίας, των χωρών 
νοτίως της Μεσογείου) όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας 
που οργανώνεται με βάση κοινά, διπλά ή 
πολλαπλά πτυχία υψηλής ποιότητας ή 
κοινές προσκλήσεις, καθώς και τη μη 
τυπική μάθηση.

Or. fr
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Τροπολογία 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η δράση αυτή υποστηρίζει επίσης την 
των φοιτητών και του προσωπικού του 
τομέα της επαγγελματικής και τεχνικής 
κατάρτισης προς και από τις τρίτες 
χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εδραίωση των ανταλλαγών και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ένας από τους στόχους που τέθηκαν στο 
ανακοινωθέν του Μπορντώ. Το Ανακοινωθέν της Μπρυζ υπενθύμισε στη συνέχεια την ιδιαίτερη 
σημασία της διεθνοποίησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διότι τα συστήματα 
αυτά, ως παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρέπει να 
δημιουργήσουν δεσμούς πέραν των συνόρων τους και να είναι ελκυστικότερα για τους 
εκπαιδευόμενους από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 515
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στον τομέα του Leonardo da Vinci 
(ΕΕΚ), η μαθησιακή κινητικότητα των 
ατόμων μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών υποστηρίζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευρύνει την τροπολογία 110 του εισηγητή: Η παρούσα τροπολογία συμπεριλαμβάνει στο
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Leonardo da Vinci νέους που ψάχνουν εργασία στην αρχή της καριέρας τους και 
επιμορφώνονται για να προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 516
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)- στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων ανέργων 
που ψάχνουν εργασία στην αρχή της 
καριέρας τους και των μαθητευόμενων, 
με τη μορφή σπουδών σε ίδρυμα-εταίρο ή 
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στο 
εξωτερικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευρύνει την τροπολογία 110 του εισηγητή: Η παρούσα τροπολογία συμπεριλαμβάνει στο
Leonardo da Vinci νέους που ψάχνουν εργασία στην αρχή της καριέρας τους και 
επιμορφώνονται για να προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στον τομέα του προγράμματος 
Leonardo da Vinci (ΕΕΚ), η μαθησιακή 
κινητικότητα των ατόμων μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών υποστηρίζει:

Or. fr
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Τροπολογία 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κινητικότητα των 
φοιτητών/σπουδαστών επαγγελματικής 
κατάρτισης, των μαθητευόμενων και των 
ζητούντων απασχόληση, υπό μορφή 
σπουδών σε ίδρυμα-εταίρο, πρακτικής 
άσκησης ή συμβάσεων μαθητείας στο 
εξωτερικό 

Or. fr

Τροπολογία 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 
για καινοτομία και ορθές πρακτικές» 
υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

1. Η συνεργασία για καινοτομία και ορθές 
πρακτικές εφαρμόζεται στο Comenius, 
στο Erasmus, στο Leonardo da Vinci και 
στο Grundvig είτε διατομεακά, είτε στο 
πλαίσιο συγκεκριμένου τομέα, και 
υλοποιείται ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις α) στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των 
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μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν
σε δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της 
νεολαίας ή σε άλλους σχετικούς τομείς
που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές
πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές 
εμπειριών και τεχνογνωσίας·

οργανώσεων ή/και ιδρυμάτων που 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση ή/και άλλων εμπλεκόμενων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, που έχουν στόχο να
αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν κοινές 
πρωτοβουλίες, να προωθούν μαθήματα 
από ομοτίμους και ανταλλαγές εμπειριών· 
οι στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ 
σχολείων μπορούν να περιλαμβάνουν 
ανταλλαγές σε επίπεδο τάξης ή σε 
ατομικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση 
των γλωσσικών δεξιοτήτων και της 
διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης, 
καθώς και κοινά προγράμματα μάθησης 
για μαθητές και τους δασκάλους τους·

Or. en

Τροπολογία 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της 
νεολαίας ή σε άλλους σχετικούς τομείς
που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές 
πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές 
εμπειριών και τεχνογνωσίας·

α) στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των 
οργανώσεων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ή άλλοι 
συμμετέχοντες φορείς, ειδικότερα οι 
συμπράξεις μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι παράγοντες της 
κοινωνίας των πολιτών που
δραστηριοποιούνται σε θέματα 
εκπαίδευσης και επαγγελαμτιής 
επιμόρφωσης, που αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν κοινές πρωτοβουλίες και 
προωθούν ανταλλαγές εμπειριών και 
τεχνογνωσίας·

Or. fr
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Τροπολογία 522
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της 
νεολαίας ή σε άλλους σχετικούς τομείς
που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές 
πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές 
εμπειριών και τεχνογνωσίας·

α) στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ των 
οργανώσεων που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ή άλλους 
σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των κοινωνικών εταίρων,
που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές 
πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές 
εμπειριών και τεχνογνωσίας· Στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε 
δράσεις και έργα που προάγουν τη 
συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
εκπαιδευτικών τομέων, της νεολαίας και 
του αθλητισμού.

Or. en

Τροπολογία 523
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν
σε δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της 
νεολαίας ή σε άλλους σχετικούς τομείς 
που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές 
πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές 
εμπειριών και τεχνογνωσίας·

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ των οργανώσεων ή/και ιδρυμάτων
που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση ή σε άλλους σχετικούς τομείς 
που έχουν στόχο να αναπτύσσουν και να
εφαρμόζουν κοινές πρωτοβουλίες και να
προωθούν την ομαδική μάθησηκαθώς και 
τις ανταλλαγές εμπειριών,

Or. fr
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Τροπολογία 524
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και/ή της 
νεολαίας ή σε άλλους σχετικούς τομείς που 
αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κοινές 
πρωτοβουλίες και προωθούν ανταλλαγές 
εμπειριών και τεχνογνωσίας·

α) διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αρχών 
και των οργανώσεων που είναι υπεύθυνες 
για ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και/ή της νεολαίας ή σε άλλους 
σχετικούς τομείς που αναπτύσσουν και 
εφαρμόζουν κοινές πρωτοβουλίες και 
προωθούν ανταλλαγές εμπειριών και 
τεχνογνωσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές, και ιδίως οι τοπικές διοικήσεις, σχεδιάζουν και συντονίζουν αναλυτικά 
σχέδια τοπικής ανάπτυξης, τα οποία θέτουν προτεραιότητες δράσης σε πολλούς τομείς 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Συγκεκριμένα, συνδέουν 
σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Τροπολογία 525
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διακρατικές συμπράξεις μεταξύ
επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων με τη μορφή:

β) διακρατικές συμπράξεις μεταξύ του 
κόσμου της εργασίας και των ιδρυμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη 
μορφή:

Or. fr



AM\914151EL.doc 153/167 PE496.579v01-00

EL

Τροπολογία 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διακρατικές συμπράξεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων με τη μορφή:

β) συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη μορφή
«συμμαχιών γνώσης» μεταξύ, ειδικότερα, 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και επιχειρήσεων για την προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της 
εκπαίδευσης βάσει εμπειρίας και της 
επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής 
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
νέων προγραμμάτων σπουδών·

Or. en

Τροπολογία 527
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διακρατικές συμπράξεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων με τη μορφή:

β) διακρατικές συμπράξεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και δημόσιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
διοικήσεων, με τη μορφή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη το επίπεδο παρέμβασης στην 
εκπαίδευση δεν εμπίπτει μόνο στις αρμοδιότητες της εθνικής κυβέρνησης, αλλά και στη 
διοίκηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Τροπολογία 528
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«συμμαχιών γνώσης» μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής 
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ 
άλλων της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων 
σπουδών·

«συμμαχιών γνώσης» ιδίως μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
του κόσμου της εργασίας, με σκοπό την 
προώθηση της δημιουργικότητας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
μέσω της παροχής κατάλληλων ευκαιριών 
μάθησης, μεταξύ άλλων της ανάπτυξης 
νέων προγραμμάτων σπουδών,

Or. fr

Τροπολογία 529
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «συμμαχιών γνώσης» μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής 
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ 
άλλων της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων 
σπουδών·

«συμμαχιών γνώσης» ιδίως μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής 
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ 
άλλων της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων 
σπουδών·

Or. en

Τροπολογία 530
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «συμμαχιών γνώσης» μεταξύ ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής 
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ 
άλλων της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων 
σπουδών·

«συμμαχιών γνώσης» ιδίως μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής 
κατάλληλων ευκαιριών μάθησης, μεταξύ 
άλλων της ανάπτυξης νέων προγραμμάτων 
σπουδών·

Or. en

Τροπολογία 531
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό 
την προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 
επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την πανενωσιακή 
εφαρμογή των μέσων για την αναγνώριση 
των προσόντων.

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας,
με σκοπό την προώθηση της 
απασχολησιμότητας, τη διαμόρφωση νέων 
προγραμμάτων σπουδών για επιμέρους 
τομείς, ή διατομεακών προγραμμάτων 
σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων 
μορφών επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την εφαρμογή των μέσων
της Ένωσης για τη διαφάνεια και την 
αναγνώριση των προσόντων. Αυτές θα 
πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις 
εθνικές ρυθμίσεις πολιτικής των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 532
Malika Benarab-Attou
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό 
την προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 
επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την πανενωσιακή
εφαρμογή των μέσων για την αναγνώριση 
των προσόντων.

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας
με σκοπό την προώθηση της 
απασχολησιμότητας, την συμβολή για τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς ή 
διατομεακές, την ανάπτυξη καινοτόμων 
μορφών επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την εφαρμογή των μέσων 
για την αναγνώριση των προσόντων στην 
κλίμακα της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 533
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών
επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την πανενωσιακή 
εφαρμογή των μέσων για την αναγνώριση 
των προσόντων.

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 
διδασκαλίας και κατάρτισης και την 
πανενωσιακή εφαρμογή των μέσων για την 
αναγνώριση των προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 534
Ria Oomen-Ruijten
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών
επαγγελματικής διδασκαλίας και 
κατάρτισης και την πανενωσιακή 
εφαρμογή των μέσων για την αναγνώριση 
των προσόντων.

«τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων» 
μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας, τη 
διαμόρφωση νέων προγραμμάτων 
σπουδών για επιμέρους τομείς, την 
ανάπτυξη καινοτόμων μορφών 
διδασκαλίας και κατάρτισης και την 
πανενωσιακή εφαρμογή των μέσων για την 
αναγνώριση των προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδοθεί στις συμπράξεις που 
δημιουργούνται στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Or. fr

Τροπολογία 536
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) συμπράξεις μεταξύ περιφερειακών 
και τοπικών αρχών αρμόδιων για 
οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης, με 
στόχο την προώθηση της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, 
περιλαμβανομένης της συνεργασίας 
μεταξύ παραμεθόριων περιφερειών 
(«συμπράξεις Regio»)·

Or. fr

Τροπολογία 537
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες 
στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας)», 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, που καλύπτουν τους 
τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας 
και καθιστούν δυνατή την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων, την εικονική κινητικότητα και 
τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και το άνοιγμα της πρόσβασης σε 
χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες 
στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας)», 
συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 
ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, που 
καλύπτουν όλους τους τομείς της 
εκπαίδευσης και καθιστούν δυνατή την 
εκμάθηση μέσω ομοτίμων, την εικονική 
κινητικότητα και τις ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα της 
πρόσβασης σε χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας· τα μέσα 
αυτά δεν μπορούν βέβαια να 
αντικαταστήσουν τη μαθησιακή 
κινητικότητα, που αποτελεί τη βάση του 
προγράμματος·

Or. cs

Τροπολογία 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες 
στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας)», 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, που καλύπτουν τους 
τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας
και καθιστούν δυνατή την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων, την εικονική κινητικότητα και 
τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και το άνοιγμα της πρόσβασης σε 
χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες 
στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας)», 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, που καλύπτουν όλους
τους τομείς της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης και καθιστούν δυνατή την 
εκμάθηση μέσω ομοτίμων, την εικονική 
κινητικότητα και τις ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα της 
πρόσβασης σε χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται η πολιτική γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 539
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες 
στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας)», 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, που καλύπτουν τους 
τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας
και καθιστούν δυνατή την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων, την εικονική κινητικότητα και 
τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και το άνοιγμα της πρόσβασης σε 
χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

γ) «πλατφόρμες υποστήριξης βασισμένες 
στην ΤΠ (τεχνολογία της πληροφορίας)», 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, που καλύπτουν τους 
τομείς της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής επιμόρφωσης και 
καθιστούν δυνατή την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων, την εικονική κινητικότητα και 
τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και το άνοιγμα της πρόσβασης σε 
χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

Or. fr

Τροπολογία 540
Zoltán Bagó
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στον τομέα του Comenius (σχολική 
εκπαίδευση), οι δράσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 541
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμπράξεις μεταξύ σχολείων με στόχο 
την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων 
μάθησης για μαθητές και τους 
δασκάλους τους («συμπράξεις σχολείων 
Comenius»)·

Or. en

Τροπολογία 542
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοχείο α α (νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) πολυμερή έργα για την ανάπτυξη και 
διάδοση των βέλτιστων εκπαιδευτικών 
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων νέων 
μεθόδων ή υλικών διδασκαλίας· 
πολυμερή έργα για την ανάπτυξη, 
προώθηση και διάδοση νέων κύκλων 
κατάρτισης εκπαιδευτών ή νέου 
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προγράμματος σπουδών.

Or. en

Τροπολογία 543
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στον τομέα του Comenius (σχολική 
εκπαίδευση), οι δράσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται όχι μόνο με τη διδασκαλία και την κατάρτιση των 
εκπαιδευτών, αλλά και δράσεων που αποσκοπούν στη συμβολή στο στόχο για προαγωγή της 
ισοτιμίας μεταξύ των μαθητών, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά

Τροπολογία 544
Katarína Neveďalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) - στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πολυμερή έργα για την ανάπτυξη, 
προώθηση και διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών για την προαγωγή της 
ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και 
της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται όχι μόνο με τη διδασκαλία και την κατάρτιση των 
εκπαιδευτών, αλλά και δράσεων που αποσκοπούν στη συμβολή στο στόχο για προαγωγή της 
ισοτιμίας μεταξύ των μαθητών, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά

Τροπολογία 545
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στον τομέα του Comenius (σχολική 
εκπαίδευση), οι δράσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 546
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κινητικότητα των μαθητών στο 
πλαίσιο των συμπράξεων που 
περιγράφονται στα στοιχεία α) και β α) 
της παραγράφου 1 και στο στοιχείο α) 
της παρούσας παραγράφου, 
περιλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης 
κινητικότητας για περίοδο μέχρι και ένα 
έτος·

Or. cs

Τροπολογία 547
Malika Benarab-Attou
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής επιμόρφωσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας, μεταξύ των οποίων οι χώρες 
της νότιας Μεσογείου.

Or. fr

Τροπολογία 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας και συμβάλλει στην ποιοτική και 
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ποσοτική ανάπτυξη της τοποθέτησης των 
νέων στην επαγγελματική κατάρτιση.

Or. fr

Τροπολογία 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας (μεταξύ των οποίων οι χώρες 
της νότιας Μεσογείου).

Or. fr

Τροπολογία 550
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ένωσης 
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τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

και αντίστοιχων ιδρυμάτων των τρίτων 
χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 551
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ένωσης και αντίστοιχων ιδρυμάτων των 
τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

2. Αυτή η δράση υποστηρίζει επίσης την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
περιφερειακή ολοκλήρωση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και τη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού μέσω συμπράξεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ένωσης 
και αντίστοιχων ιδρυμάτων των τρίτων 
χωρών καθώς και στον τομέα της 
νεολαίας, κυρίως για την εκμάθηση μέσω 
ομοτίμων και για κοινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προάγοντας την 
περιφερειακή συνεργασία, ιδίως με χώρες 
στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική 
γειτονίας.

Or. en

Τροπολογία 552
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στον τομέα του Erasmus 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση), οι δράσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Or. en

Τροπολογία 553
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εντατικά προγράμματα Erasmus 
(«θερινά σχολεία Erasmus») στο πλαίσιο 
των συμπράξεων που περιγράφονται στα 
στοιχεία α), β) και β α) της παραγράφου 
1, μεταξύ άλλων ως ευκαιρία 
διευκόλυνσης της συνάντησης μεταξύ 
φοιτητών και επιχειρήσεων για τους 
σκοπούς της σύνδεσης προσφοράς και 
ζήτησης·

Or. it

Τροπολογία 554
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα) – εισαγωγική φράση (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στον τομέα του Leonardo da Vinci 
(ΕΕΚ), οι δράσεις που περιγράφονται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων:

Or. en
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Τροπολογία 555
Zoltán Bagó

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)- στοιχείο α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμπράξεις μεταξύ σχολείων με στόχο 
την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων 
μάθησης για μαθητές και τους 
δασκάλους τους («συμπράξεις σχολείων 
Leonardo »)·

Or. en


