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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεν έθεσαν 
αρκετά σαφείς προτεραιότητες και ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση 
μεταξύ τους. Αυτό περιόρισε τον 
αντίκτυπό τους στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών.

(5) Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση συνέβαλε 
στη δημιουργία συναίνεσης όσον αφορά τη 
γενική κατεύθυνση των οικονομικών 
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης 
της ΕΕ. Βάσει της στρατηγικής αυτής, το 
Συμβούλιο θέσπισε το 2005 και 
αναθεώρησε το 2008 γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης. Οι 24 
κατευθυντήριες γραμμές έθεσαν τα 
θεμέλια για τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, προσδιορίζοντας για την 
ΕΕ ως σύνολο τις βασικές προτεραιότητες 
όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε 
μακροοικονομικό και μικροοικονομικό 
επίπεδο καθώς και στις αγορές εργασίας. 
Οι προσδοκίες που ορίστηκαν στην 
Στρατηγική της Λισσαβώνας δεν έχουν 
εκπληρωθεί. Μέσα στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι σκόπιμο 
να συναχθούν συμπεράσματα από τα 
λάθη της παλαιάς στρατηγικής και να 
αναπτυχθούν συνεκτικά, 
χρηματοδοτήσιμα, εφαρμόσιμα και 
ελέγξιμα μέτρα και στρατηγικές, των 
οποίων τα αποτελέσματα να είναι 
δυνατόν να μετρώνται διαρκώς, έτσι 
ώστε να ελέγχεται διαρκώς η επίτευξη 
των καθορισμένων στόχων.

Or. de



PE442.856v01-00 4/16 PA\818003EL.doc

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει 
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων και την 
εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν 
την ανάπτυξη.

(7) Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί 
μια νέα στρατηγική για την επόμενη 
δεκαετία, η στρατηγική για την Ευρώπη 
2020, που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει
ισχυρότερη από την κρίση, και να στρέψει 
την οικονομία της προς μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που 
αναπτύσσονται στις αντίστοιχες 
κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν 
κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις 
ενέργειες των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
δεσμευθούν όσον αφορά  την επίτευξη των 
εθνικών στόχων. Θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν στην αύξηση της 
απασχόλησης και στην εξάλειψη των 
εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη, 
τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία, 
τη γραφειοκρατία και την εσφαλμένη 
κατανομή των πόρων σε εθνικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 

(9) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που 
στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», 
δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη 
γνώση και την καινοτομία. Οι 
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μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
την επιχειρηματικότητα και να 
μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και 
διαδικασίες που μπορούν να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και 
παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει 
η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών. 

μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
σε σχέση με το διεθνές επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους, και στη βελτίωση 
των επιδόσεων της έρευνας και των 
επιχειρήσεων για την προώθηση της 
καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων 
σε όλη την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουν 
ενεργά το επιχειρηματικό πνεύμα μέσω 
της νομοθεσίας και τις κατανομής πόρων 
και να μετατρέψουν με αυτόν τον τρόπο 
τις δημιουργικές ιδέες σε καινοτόμα 
προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που 
μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, εδαφική, 
οικονομική και κοινωνική συνοχή και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές 
προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, 
καθοριστική σημασία έχει η πλήρης 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών.

Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης εάν ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ευρώπης 
και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 

(12) Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών μπορούν να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην ποιοτική 
ανάπτυξη και τη βιώσιμη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης εάν αντιδρούν 
κατάλληλα στην συνεχιζόμενη οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση ώστε να 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
στην παγκόσμια οικονομία, διανοίγουν 
νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της 
Ευρώπης και εξασφαλίζουν ανταγωνιστική 
πρόσβαση σε εισαγωγές ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
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τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και 
της συμμετοχής σε ανοικτές και δίκαιες 
αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα για την 
τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της συμμετοχής σε ανοικτές 
και δίκαιες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως και με τον ίδιο ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

(13) Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
ολοκληρωμένη σειρά πολιτικών τις οποίες 
τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
πλήρως, ανεξαρτήτως από τις 
διαφορετικές δομές τους, και με τον 
ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ώστε οι 
συντονισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις να αποφέρουν τα 
αναμενόμενα θετικά δευτερογενή 
αποτελέσματα.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι προσπάθειες των κρατών μελών 
όσον αφορά φιλόδοξες προσπάθειες και 
την επίτευξη εθνικών στόχων θα πρέπει 
να συνοδεύονται από τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και των διοικητικών και 
νομοθετικών εμποδίων, όπως και από την 
εστίαση στην αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια των προγραμμάτων και των 
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μέτρων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Παρά το γεγονός ότι πρέπει να 
καταρτίζονται κάθε χρόνο, αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό αμετάβλητες μέχρι το 2014 
ώστε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην 
εφαρμογή τους.

(17) Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες 
μέχρι το 2020, ούτως ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχος της εκπλήρωσης των 
καθορισμένων στόχων.  Η αξιολόγηση 
των στόχων που έχουν επιτευχθεί θα 
πρέπει να διενεργείται ανά τριετία.

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 7 –  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να 
καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό της 
αγοράς με μέτρα για την αντιμετώπιση 
της προσωρινής και επισφαλούς 
απασχόλησης, της υποαπασχόλησης και 
της αδήλωτης εργασίας. Η επαγγελματική 
κινητικότητα θα πρέπει να επιβραβεύεται. 
Η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των 
συνθηκών απασχόλησης θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν με την καταπολέμηση των 
χαμηλών μισθών και την εξασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης ακόμη 
και για όσους εργάζονται με σταθερές 
συμβάσεις και για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τον 
κοινωνικό διάλογο και να αντιδράσουν 
στον κατακερματισμό της αγοράς με 
επαρκή κοινωνική προστασία της 
προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης 
όπως και της αδήλωτης εργασίας. Η 
επαγγελματική κινητικότητα θα πρέπει να 
επιβραβεύεται. Η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας και των συνθηκών απασχόλησης 
θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την 
καταπολέμηση των χαμηλών μισθών και 
την εξασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
ασφάλισης ακόμη και για όσους 
εργάζονται με σταθερές συμβάσεις και για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Οι υπηρεσίες 
απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
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απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν και 
να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. 

να είναι ανοικτές για όλους, 
περιλαμβανομένων των νέων και εκείνων 
που απειλούνται με ανεργία, με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται σε εκείνους που είναι πιο 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν στην 

Για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής, ιδίως 
για τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, και 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 2, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν τα 
φορολογικά τους συστήματα και τα 
συστήματα παροχών, καθώς και την 
ικανότητα των δημοσίων υπηρεσιών να 
παρέχουν την αναγκαία στήριξη. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού με 
πολιτικές για την προώθηση της 
παράτασης του επαγγελματικού βίου, της 
ισότητας των φύλων και των αποδοχών και 
την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των 
νέων, των ατόμων με αναπηρία, των 
νόμιμων μεταναστών και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Οι πολιτικές για την 
εξισορρόπηση της εργασίας και της 
ιδιωτικής ζωής με την παροχή προσιτών 
φροντίδων και καινοτόμων λύσεων στην 
οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης, κυρίως των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
γυναικών, και ιδίως στη διατήρηση 
γυναικών υψηλής ειδίκευσης στον 
επιστημονικό και τεχνικό τομέα. Θα 
πρέπει να προωθηθούν ιδιαίτερα οι 
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άρση των εμποδίων για την είσοδο 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να 
στηρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς 
όπως η πράσινη απασχόληση και η 
φροντίδα και να προωθούν την κοινωνική 
καινοτομία.

ανταλλαγές καταρτιζόμενων ανάμεσα στα 
κράτη μέλη, οι οποίοι ασχολούνται με 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τη 
διδασκαλία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προβούν στην άρση των 
εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων 
στην αγορά εργασίας, να στηρίζουν τους 
αυτοαπασχολούμενους και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η πράσινη 
απασχόληση και η φροντίδα και να 
προωθούν την κοινωνική καινοτομία. 
Προκειμένου να προωθηθεί η «πράσινη 
απασχόληση» θα πρέπει τα κράτη μέλη 
να παρέχουν μέτρα για την εκ νέου 
κατάρτιση των εργαζομένων που σήμερα 
απασχολούνται σε τομείς με υψηλές 
εκπομπές CO2, τα οποία να επιδοτούνται 
από το κράτος. 

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 7 – Περίληψη των πρωταρχικών στόχων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον 
οποίο θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-
64 ετών να φθάσει σε 75%, ιδίως με τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και την 
καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων 
μεταναστών.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ, στους 
οποίους θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, μέχρι το 2020, το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ανδρών ηλικίας 20-64 ετών να φθάσει σε 
80%, ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης 
ηλικίας και των εργαζομένων χαμηλής 
ειδίκευσης και την καλύτερη ενσωμάτωση 
των νόμιμων μεταναστών, όπως και η 
μείωση της ανεργίας των νέων κατά 50%.

Or. de
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
στην απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα 
των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών.

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την 
παραγωγικότητα και την 
απασχολησιμότητα με την εξασφάλιση 
επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που 
ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη 
μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
Η ποιοτική αρχική εκπαίδευση και η 
ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
αποτελεσματικά κίνητρα για τη δια βίου 
μάθηση, δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, 
την εξασφάλιση σε κάθε ενήλικα της 
δυνατότητας να αναβαθμίσει τα προσόντα 
του και με στοχευμένες πολιτικές 
μετανάστευσης και ένταξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
για την αναγνώριση των ικανοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, να καταργήσουν τους 
φραγμούς στην επαγγελματική και 
γεωγραφική κινητικότητα των 
εργαζομένων, να προωθήσουν την 
απόκτηση πολυδύναμων δεξιοτήτων και τη 
δημιουργικότητα, και να εστιάσουν 
ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους στη στήριξη 
των ατόμων με χαμηλής ειδίκευσης και 
των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την 
απασχολησιμότητά τους, όπως και την 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και την πείρα 
των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, 
περιλαμβανομένων των ερευνητών. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
συστήματα που να επιτρέπουν τόσο τη 
σύγκριση της ποιότητας των 
επαγγελματικών προσόντων στο σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την 
αναγνώρισή τους, κατά το πρότυπο του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 
Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) το οποίο 
ισχύει στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που 
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις επιχειρήσεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση 
στην κατάρτιση, να ενισχύσουν την 
καθοδήγηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της σταδιοδρομίας σε συνδυασμό με 
συστηματική παροχή πληροφοριών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και την καλύτερη 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες. Η 
επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων 
πόρων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης θα πρέπει να προωθηθούν 
μέσω της χρηματοδοτικής συμμετοχής 
κυβερνήσεων, ιδιωτών και εργοδοτών. Για 
τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που
δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή 
εκπαιδεύονται, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
θα πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα που 
θα βοηθούν τους νέους αποφοίτους να 
βρουν μια πρώτη απασχόληση ή να 
προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να 
τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως 
προγράμματα μαθητείας, και να 
προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι 
νέοι καθίστανται άνεργοι. Η τακτική 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και πρόληψης αναμένεται να συμβάλει 
στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να 
βελτιωθούν και στην καλύτερη 
ανταπόκριση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Για την υποστήριξη 
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πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους 
της ΕΕ για τη στήριξη αυτών των στόχων.

των στόχων της δια βίου μάθησης, της 
πρόσβασης στην κατάρτιση και της 
γεωγραφικής κινητικότητας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συμπληρώνουν τον 
τομέα της παραδοσιακής εκπαίδευσης με 
νέες μορφές σπουδών εξ αποστάσεως, 
μέσω διαδικτύου, με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών μέσων («E-Learning») Τα 
κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως 
τους πόρους της ΕΕ για τη στήριξη αυτών 
των στόχων. 

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Οι ενέργειες θα πρέπει 
να καλύπτουν όλους τους τομείς (από την 
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι 
την ανώτατη εκπαίδευση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
καθώς και την κατάρτιση των ενηλίκων) 
και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 
μάθηση σε ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. 
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να 
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως 
από απόψεως απασχολησιμότητας, 
περαιτέρω μάθησης ή δεξιοτήτων που 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
όλους και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επενδύσουν αποτελεσματικά στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
ιδίως για την αναβάθμιση του επιπέδου 
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ, που θα του επιτρέψει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων 
αγορών εργασίας. Θα πρέπει να οριστεί σε 
επίπεδο ΕΕ ενιαίο ελάχιστο πρότυπο όσον 
αφορά τη βασική εκπαίδευση, στο 
πλαίσιο του οποίου κάθε παιδί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα για δωρεάν παιδεία, 
ανεξάρτητα από το κοινωνικό στρώμα 
από το οποίο προέρχεται η οικογένειά 
του. Οι ενέργειες θα πρέπει να καλύπτουν 
όλους τους τομείς (από την προσχολική 
και σχολική εκπαίδευση μέχρι την 
ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την 
κατάρτιση των ενηλίκων) και να 
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αφορούν τις ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η 
μαθησιακή κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Για να μειωθεί ο αριθμός των 
νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή 
κατάρτιση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές. 

λαμβάνουν επίσης υπόψη τη μάθηση σε 
ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια. Η ποιότητα 
της εκπαίδευσης, ιδίως στον τομέα της 
ανώτερης και πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
σε διεθνή πρότυπα ανώτερα του μέσου 
όρου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαρκής ανταγωνιστικότητα των 
εργαζομένων στα κράτη μέλη. Οι 
μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων 
που χρειάζεται κάθε άτομο να επιτύχει 
στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από 
απόψεως απασχολησιμότητας, περαιτέρω 
μάθησης ή δεξιοτήτων που αφορούν τις 
ΤΠΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η μαθησιακή 
κινητικότητα των νέων και των 
εκπαιδευτικών θα αποτελεί πλέον κανόνα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει μεριμνήσουν 
ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και 
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά 
πλαίσια πιστοποίησης που θα επιτρέπουν 
ευέλικτες μαθησιακές πορείες και 
αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
του κόσμου της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εργασίας. Το 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού λειτουργού 
θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Η 
ανώτερη εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο 
ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές 
και θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή 
στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη 
εκπαίδευση. Σε κάθε σπουδαστή θα 
πρέπει να δίνεται ώθηση και στήριξη 
ανάλογη με τα προσωπικά του ταλέντα. 
Για να μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από 
τους μαθητές μέσω της εξατομικευμένης 
ενίσχυσης και υποστήριξης. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι νέοι με ιδιαίτερο 
ταλέντο και ικανότητες έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν στο έπακρο 
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τις δυνατότητές τους, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εγκρίνουν στοχοθετημένα 
μέτρα για να ενθαρρύνουν και να 
υποστηρίζουν τις δυνατότητες των νέων 
αυτών για εξέλιξη.

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 9 – Περίληψη των πρωταρχικών στόχων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ στον οποίο
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι, 
μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ στους 
οποίους θα βασιστούν τα κράτη μέλη για 
τον καθορισμό των εθνικών τους στόχων 
είναι, μέχρι το 2020, να μειωθεί σε 10% το 
ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, και 
συγχρόνως να αυξηθεί σε τουλάχιστον 
40% το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 
30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει 
τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση. Οι 
δαπάνες των κρατών μελών για την 
Παιδεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον το 6% του ΑΕγχΠ τους.

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 

Οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη 
μείωση της φτώχειας πρέπει να στοχεύουν 
στην προώθηση της πλήρους συμμετοχής 
στην κοινωνία και την οικονομία και στην 
επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης, 
αξιοποιώντας πλήρως το Ευρωπαϊκό 
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Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.

Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσπάθειες πρέπει 
επίσης να εστιαστούν στην εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, όπως με την πρόσβαση σε 
προσιτές, διατηρήσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες (περιλαμβανομένων υπηρεσιών 
μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή 4) ιδίως στον τομέα 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικά μέτρα για την κατάργηση 
των διακρίσεων. Η αρχή της μη διάκρισης 
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες με την 
ίδια κατάρτιση και τον ίδιο τύπο 
απασχόλησης θα πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτική για κάθε τύπο εργασιακής 
σχέσης στα κράτη μέλη. Επίσης, για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την παροχή δυνατοτήτων 
στους πολίτες και την προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, η δια βίου μάθηση 
και οι ενεργητικές πολιτικές ένταξης, ώστε 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα 
στάδια της ζωής των ατόμων και να 
προστατεύονται από τον κίνδυνο του 
αποκλεισμού. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστούν ώστε να είναι σε θέση 
να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη 
και πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη — εξασφαλίζοντας έτσι 
κοινωνική συνοχή — παραμένοντας 
συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα. Τα 
συστήματα παροχών πρέπει να εστιαστούν 
στην εξασφάλιση εισοδηματικής 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια περιόδων 
μετάβασης και στη μείωση της φτώχειας, 
ιδίως για τις ομάδες που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μειονότητες, τα άτομα με 
αναπηρία, τα παιδιά και οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι, οι νόμιμοι μετανάστες και οι 
άστεγοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική 
οικονομία και την κοινωνική καινοτομία 
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για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων 
ομάδων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Κατευθυντήρια γραμμή 10 – Περίληψη του πρωταρχικού στόχου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι 
να μειωθεί κατά 25% ο αριθμός των 
Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά 
όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε πάνω από 
20 εκατ. άτομα να βγουν από τη φτώχεια. 

Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ, στον οποίο 
θα βασιστούν τα κράτη μέλη για τον 
καθορισμό των εθνικών τους στόχων είναι 
να μειωθεί κατά 40% ο αριθμός των 
Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά 
όρια φτώχειας, επιτρέποντας σε πάνω από 
32 εκατ. άτομα να βγουν από τη φτώχεια.
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