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Τροπολογία 27
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 149,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 149 και 14,

Or. fr

Τροπολογία 28
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και ιδίως τα 
άρθρα 29 και 36,

Or. fr

Τροπολογία 29
Phil Bennion

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο15 ενέκρινε την πρόταση της 
Επιτροπής για τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για την απασχόληση και την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υποστήριξε την πλήρη κινητοποίηση των 

(1) Στις 17 Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο15 ενέκρινε την πρόταση της 
Επιτροπής για τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» για την απασχόληση και την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υποστήριξε την πλήρη κινητοποίηση των 
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κατάλληλων μέσων και πολιτικών της ΕΕ 
για την επίτευξη των κοινών στόχων και 
κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συντονισμένη δράση. Οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη 
του στόχου της «Ευρώπης 2020» για 
ποσοστό απασχόλησης 75 % για γυναίκες 
και άνδρες ηλικίας 20-64 ετών έως το 
2020.

κατάλληλων μέσων και πολιτικών της ΕΕ 
για την επίτευξη των κοινών στόχων και 
κάλεσε τα κράτη μέλη να εντείνουν τη 
συντονισμένη δράση. Οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη 
του στόχου της «Ευρώπης 2020» για 
ποσοστό απασχόλησης 75 % για γυναίκες 
και άνδρες ηλικίας 20-64 ετών έως το 
2020, συγκεκριμένα μέσω της μείωσης 
της ανεργίας των νέων.

__________________ __________________
15 Σημ.: Έγγρ. EUCO 13/10 της 17.6.2010. 15 Σημ.: Έγγρ. EUCO 13/10 της 17.6.2010.
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», COM (2010) 2020 τελικό.

16 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», COM (2010) 2020 τελικό.

Or. en

Τροπολογία 30
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης είναι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος και διέπονται, 
ως τοιαύτες, από το άρθρο 14 της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 36 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εξ άλλου, το άρθρο 29 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «Κάθε 
πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 
δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας»·

Or. fr
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Τροπολογία 31
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης, 
στις 21 Οκτωβρίου 2010. Οι εν λόγω 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
παρέχουν κατευθύνσεις στα κράτη μέλη 
για τον προσδιορισμό των εθνικών τους 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και για 
την εφαρμογή αυτών των 
μεταρρυθμίσεων. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση αποτελούν 
τη βάση για τις ανά χώρα συστάσεις τις 
οποίες απευθύνει το Συμβούλιο στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. Τα τελευταία 
χρόνια οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 
συστάσεις σχετικά με τη λειτουργία και 
την ικανότητα των ΔΥΑ και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργητικών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας στα 
κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 32
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η κινητικότητα της εργασίας τείνει 
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να προκαλεί στην τρέχουσα οικονομική 
πραγματικότητα καταστάσεις οι οποίες 
υποχρεώνουν τους εργαζόμενους των 
περιφερειών που βρίσκονται μακριά από 
τα οικονομικά κέντρα να 
μεταναστεύσουν. 

Or. pt

Τροπολογία 33
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εν λόγω συστάσεις θα βελτιωθούν 
χάρη στα τεκμηριωμένα στοιχεία που θα 
παρέχονται ως ανάδραση για την επιτυχία 
της εφαρμογής της πολιτικής και της 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ των κρατών 
μελών. Για τον σκοπό αυτό, το δίκτυο 
ΔΥΑ που πρόκειται να συσταθεί δυνάμει 
της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 
εφαρμόσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, 
όπως συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης 
που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία, αντίστοιχες δραστηριότητες 
αμοιβαίας μάθησης, αμοιβαία παροχή 
βοήθειας μεταξύ των μελών του δικτύου 
και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για 
τον εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ. Οι ειδικές 
γνώσεις του δικτύου και των επιμέρους 
μελών του πρέπει επίσης να αξιοποιούνται 
για την παροχή, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου EPSCO (απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών) ή της επιτροπής 
απασχόλησης (EMCO), τεκμηριωμένων 
στοιχείων για την ανάπτυξη των πολιτικών 
απασχόλησης.

(4) Οι εν λόγω συστάσεις θα βελτιωθούν 
χάρη στα τεκμηριωμένα στοιχεία που θα 
παρέχονται ως ανάδραση για την επιτυχία 
της εφαρμογής της πολιτικής και της 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ των κρατών 
μελών. Για τον σκοπό αυτό, το δίκτυο 
ΔΥΑ που πρόκειται να συσταθεί δυνάμει 
της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 
εφαρμόσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, 
όπως συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης 
που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία, αντίστοιχες δραστηριότητες 
αμοιβαίας μάθησης, αμοιβαία παροχή 
βοήθειας μεταξύ των μελών του δικτύου 
και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για 
τον εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ. Οι ειδικές 
γνώσεις του δικτύου και των επιμέρους 
μελών του πρέπει επίσης να αξιοποιούνται 
για την παροχή, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου EPSCO (απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών) ή της επιτροπής 
απασχόλησης (EMCO), τεκμηριωμένων 
στοιχείων για την ανάπτυξη των πολιτικών 
απασχόλησης που χρειάζονται ειδικά για 
την εξάλειψη των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας μεταξύ των ευάλωτων ομάδων 
και ειδικότερα των νέων.



AM\1007889EL.doc 7/29 PE522.804v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 34
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εν λόγω συστάσεις θα βελτιωθούν 
χάρη στα τεκμηριωμένα στοιχεία που θα 
παρέχονται ως ανάδραση για την επιτυχία 
της εφαρμογής της πολιτικής και της 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ των κρατών 
μελών. Για τον σκοπό αυτό, το δίκτυο 
ΔΥΑ που πρόκειται να συσταθεί δυνάμει 
της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 
εφαρμόσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, 
όπως συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης 
που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία, αντίστοιχες δραστηριότητες 
αμοιβαίας μάθησης, αμοιβαία παροχή 
βοήθειας μεταξύ των μελών του δικτύου 
και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για 
τον εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ. Οι ειδικές 
γνώσεις του δικτύου και των επιμέρους 
μελών του πρέπει επίσης να αξιοποιούνται 
για την παροχή, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου EPSCO (απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών) ή της επιτροπής 
απασχόλησης (EMCO), τεκμηριωμένων 
στοιχείων για την ανάπτυξη των πολιτικών 
απασχόλησης.

(4) Οι εν λόγω συστάσεις θα βελτιωθούν 
χάρη στα τεκμηριωμένα στοιχεία που θα 
παρέχονται ως ανάδραση για την επιτυχία 
της εφαρμογής της πολιτικής και της 
συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ των κρατών 
μελών. Για τον σκοπό αυτό, το δίκτυο 
ΔΥΑ που πρόκειται να συσταθεί δυνάμει 
της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 
εφαρμόσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, 
όπως συστήματα συγκριτικής αξιολόγησης 
που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία, αντίστοιχες δραστηριότητες 
αμοιβαίας μάθησης, αμοιβαία παροχή 
βοήθειας μεταξύ των μελών του δικτύου 
και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για 
τον εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ. Οι ειδικές 
γνώσεις του δικτύου και των επιμέρους 
μελών του πρέπει επίσης να αξιοποιούνται 
για την παροχή, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου EPSCO (απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών) ή της επιτροπής 
απασχόλησης (EMCO) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, τεκμηριωμένων στοιχείων για 
την ανάπτυξη των πολιτικών.
απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 35
Inês Cristina Zuber
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εν λόγω συστάσεις θα βελτιωθούν 
χάρη στα τεκμηριωμένα στοιχεία που θα 
παρέχονται ως ανάδραση για την 
επιτυχία της εφαρμογής της πολιτικής 
και της συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ 
των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, 
το δίκτυο ΔΥΑ που πρόκειται να συσταθεί 
δυνάμει της παρούσας απόφασης θα πρέπει 
να εφαρμόσει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, όπως συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης που θα 
βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, 
αντίστοιχες δραστηριότητες αμοιβαίας 
μάθησης, αμοιβαία παροχή βοήθειας 
μεταξύ των μελών του δικτύου και 
εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για τον 
εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ.  Οι ειδικές 
γνώσεις του δικτύου και των επιμέρους 
μελών του πρέπει επίσης να αξιοποιούνται 
για την παροχή, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου EPSCO (απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών) ή της επιτροπής 
απασχόλησης (EMCO), τεκμηριωμένων 
στοιχείων για την ανάπτυξη των πολιτικών 
απασχόλησης.

(4) Το δίκτυο ΔΥΑ που πρόκειται να 
συσταθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης 
θα πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, όπως συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης που θα 
βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, 
αντίστοιχες δραστηριότητες αμοιβαίας 
μάθησης, αμοιβαία παροχή βοήθειας 
μεταξύ των μελών του δικτύου και 
εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για τον 
εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ.  Οι ειδικές 
γνώσεις του δικτύου και των επιμέρους 
μελών του πρέπει επίσης να αξιοποιούνται 
για την παροχή, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου EPSCO (απασχόλησης, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας και 
καταναλωτών) ή της επιτροπής 
απασχόλησης (EMCO), τεκμηριωμένων 
στοιχείων για την ανάπτυξη των πολιτικών 
απασχόλησης.

Or. pt

Τροπολογία 36
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το δίκτυο ΔΥΑ που θεσπίζεται βάσει 
της παρούσας απόφασης πρέπει να 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 
επιτροπή απασχόλησης, βάσει του άρθρου 

(6) Το δίκτυο ΔΥΑ που θεσπίζεται βάσει 
της παρούσας απόφασης πρέπει να 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 
επιτροπή απασχόλησης, βάσει του άρθρου 
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150 της ΣΛΕΕ, και να συμβάλει στο έργο 
της παρέχοντας τεκμηριωμένα στοιχεία και 
εκθέσεις για την εφαρμογή της πολιτικής.
Η διαβίβαση στοιχείων από το δίκτυο των 
ΔΥΑ στο Συμβούλιο θα γίνεται μέσω της 
επιτροπής απασχόλησης. Ειδικότερα, ο 
συνδυασμός των γνώσεων του δικτύου των 
ΔΥΑ όσον αφορά τις πτυχές των 
πολιτικών απασχόλησης και η συγκριτική 
ανάλυση των ΔΥΑ μπορούν να 
χρησιμεύσουν στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και 
ενωσιακό επίπεδο, για την αξιολόγηση και 
τον σχεδιασμό των πολιτικών 
απασχόλησης.

150 της ΣΛΕΕ, και να συμβάλει στο έργο 
της παρέχοντας τεκμηριωμένα στοιχεία και 
εκθέσεις για την εφαρμογή της πολιτικής.
Η διαβίβαση στοιχείων από το δίκτυο των 
ΔΥΑ στο Συμβούλιο θα γίνεται μέσω της 
επιτροπής απασχόλησης. Ειδικότερα, ο 
συνδυασμός των γνώσεων του δικτύου των 
ΔΥΑ όσον αφορά τις πτυχές των 
πολιτικών απασχόλησης και η συγκριτική 
ανάλυση των ΔΥΑ μπορούν να 
χρησιμεύσουν στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και 
ενωσιακό επίπεδο, για την αξιολόγηση και 
τον σχεδιασμό των πολιτικών 
απασχόλησης, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη των ειδικών για κάθε χώρα 
στόχων και στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης, μέσω της αντιμετώπισης 
του προβλήματος των κενών θέσεων στην 
εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 37
Phil Bennion

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το δίκτυο ΔΥΑ πρέπει να συμβάλει 
στην εφαρμογή των πολιτικών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
απασχόλησης όπως η σύσταση του 
Συμβουλίου για την καθιέρωση «Εγγύησης 
για τη νεολαία»18. Το Δίκτυο μπορεί, 
επίσης, να στηρίξει πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην απασχόληση, μεταξύ 
άλλων, μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας 
των δεξιοτήτων και των προσόντων.

(7) Το δίκτυο ΔΥΑ πρέπει να συμβάλει 
στην εφαρμογή των πολιτικών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
απασχόλησης όπως η σύσταση του 
Συμβουλίου για την καθιέρωση «Εγγύησης 
για τη νεολαία»18. Το Δίκτυο πρέπει να 
καθιερώσει και να ανταλλάξει βέλτιστες 
πρακτικές όσον αφορά τον εντοπισμό των 
NEET και την κατάρτιση πρωτοβουλιών 
που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι 
νέοι αυτοί άνθρωποι θα αποκτήσουν τα 
προσόντα που είναι αναγκαία για να 
εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά 
εργασίας. Το Δίκτυο μπορεί, επίσης, να 
στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν 
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στη διευκόλυνση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
απασχόληση, μεταξύ άλλων, μέσω της 
μεγαλύτερης διαφάνειας των δεξιοτήτων 
και των προσόντων και της προαγωγής 
της μαθητείας και της μάθησης με βάση 
την εργασία.

__________________ __________________
18 Σύσταση του Συμβουλίου για την 

καθιέρωση «Εγγύησης για τη Νεολαία» 
(7123/13)

18 Σύσταση του Συμβουλίου για την 
καθιέρωση «Εγγύησης για τη Νεολαία» 
(7123/13)

Or. en

Τροπολογία 38
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το δίκτυο ΔΥΑ πρέπει να συμβάλει 
στην εφαρμογή των πολιτικών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
απασχόλησης όπως η σύσταση του 
Συμβουλίου για την καθιέρωση «Εγγύησης 
για τη νεολαία»18. Το Δίκτυο μπορεί, 
επίσης, να στηρίξει πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην απασχόληση, μεταξύ 
άλλων, μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας 
των δεξιοτήτων και των προσόντων.

(7) Το δίκτυο ΔΥΑ πρέπει να συμβάλει 
στην εφαρμογή των πολιτικών 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
απασχόλησης όπως η σύσταση του 
Συμβουλίου για την καθιέρωση «Εγγύησης 
για τη νεολαία»18. Το Δίκτυο μπορεί, 
επίσης, να στηρίξει πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην απασχόληση και στην 
παροχή συμβουλών στους αναζητούντες 
εργασία σχετικά με τη μαθητεία, την 
πρακτική άσκηση και την περαιτέρω 
εκπαίδευση, μέσω της μεγαλύτερης 
διαφάνειας των δεξιοτήτων και των 
προσόντων που χρειάζονται για την 
καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της 
αγοράς και τις απαιτήσεις των 
εργοδοτών.

__________________ __________________
18 Σύσταση του Συμβουλίου για την 
καθιέρωση «Εγγύησης για τη Νεολαία» 

18 Σύσταση του Συμβουλίου για την 
καθιέρωση «Εγγύησης για τη Νεολαία» 
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(7123/13) (7123/13)

Or. en

Τροπολογία 39
Phil Bennion

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες που 
θα διεξάγει το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και την ορθολογικότερη χρήση των 
δημόσιων δαπανών.

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες που 
θα διεξάγει το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και την ορθολογικότερη χρήση των 
δημόσιων δαπανών. Το Δίκτυο πρέπει 
επίσης να συνεργάζεται με τις ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης.

Or. en
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Τροπολογία 40
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες που 
θα διεξάγει το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και την ορθολογικότερη χρήση των 
δημόσιων δαπανών.

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους, εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη προσαρμογή των δεξιοτήτων 
και των προσόντων των αναζητούντων
απασχόληση στις ανάγκες των 
εργοδοτών. Οι πρωτοβουλίες που θα 
διεξάγει το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και την ορθολογικότερη χρήση των 
δημόσιων δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 41
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες που 
θα διεξάγει το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και την ορθολογικότερη χρήση των 
δημόσιων δαπανών.

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών και των δομών 
εργασίας στα κράτη μέλη. Τα 
αποτελέσματα αυτά, θα επιτρέψουν στα 
μέλη του δικτύου να διαμορφώσουν τον 
χαρακτήρα και τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης στο πλαίσιο των 
ειδικών αρμοδιοτήτων τους. Οι 
πρωτοβουλίες που θα διεξάγει το δίκτυο 
των ΔΥΑ θα βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα των ΔΥΑ και την 
ορθολογικότερη χρήση των δημόσιων 
δαπανών.

Or. de

Τροπολογία 42
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 

(8) Το Δίκτυο ΔΥΑ θα πρέπει να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, να 
αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην ανταλλαγή 
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πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες που 
θα διεξάγει το δίκτυο των ΔΥΑ θα 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ΔΥΑ και την ορθολογικότερη χρήση των 
δημόσιων δαπανών.

πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
όλους τους τομείς που καλύπτονται από τις 
ΔΥΑ, στη συγκριτική ανάλυση και στην 
παροχή συμβουλών καθώς και στην 
προώθηση νεωτεριστικών προσεγγίσεων 
όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Χάρη στη 
δημιουργία του δικτύου αυτού θα είναι 
δυνατή η εμπεριστατωμένη σύγκριση όλων 
των ΔΥΑ βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 
και με γνώμονα τις επιδόσεις τους με 
απώτερο σκοπό την επισήμανση των 
βέλτιστων πρακτικών. Τα αποτελέσματα 
αυτά, θα επιτρέψουν στα μέλη του δικτύου 
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και τον 
τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο των ειδικών 
αρμοδιοτήτων τους. Οι πρωτοβουλίες που 
θα διεξάγει το δίκτυο θα συμβάλλουν στην 
καλύτερη ανταπόκρισή του στις 
ιδιαιτερότητες των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης σε κάθε κράτος μέλος, και 
για τούτο απαιτείται η επαρκής 
χρηματοδότησή του.

Or. pt

Τροπολογία 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Προκειμένου η κοινή εργασία των 
ΔΥΑ να είναι κατά το δυνατόν 
προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα 
της αγοράς εργασίας, θα ήταν χρήσιμο να 
διαθέτει η Eurostat σε πραγματικό χρόνο 
τα αριθμητικά στοιχεία για την ανεργία 
στο επίπεδο των NUTS 3.

Or. fr
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Τροπολογία 44
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, 
όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, και

α) τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, 
όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, οι 
οποίες αποστέλλουν έναν εκπρόσωπο η 
καθεμία, και

Or. de

Τροπολογία 45
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι κοινωνικοί εταίροι·

Or. pt

Τροπολογία 46
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακές 
αυτόνομες δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν 
επαρκή εκπροσώπηση στις ειδικές 
πρωτοβουλίες του δικτύου.

3. Τα κράτη μέλη με τοπικές ή
περιφερειακές αυτόνομες δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης πρέπει να 
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση στις 
ειδικές πρωτοβουλίες του δικτύου. Οι 
εθνικοί εκπρόσωποι των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης πρέπει επίσης 
να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες 
προσπάθειες ώστε οι γνώμες και οι 
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εμπειρίες των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών να γίνουν κατανοητές στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Δικτύου και οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους.

Or. fr

Τροπολογία 47
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακές 
αυτόνομες δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν 
επαρκή εκπροσώπηση στις ειδικές 
πρωτοβουλίες του δικτύου.

3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακές 
αυτόνομες δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης πρέπει να εξασφαλίζουν 
επαρκή εκπροσώπηση στις ειδικές 
πρωτοβουλίες του δικτύου. Κάθε κράτος 
μέλος λαμβάνει μία ψήφο στο «Δίκτυο» 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 48
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου το δίκτυο να βοηθηθεί όσον 
αφορά τον καθορισμό του κατάλληλου 
επιπέδου αρμοδιότητας, θα αποδοθεί, 
εντός του πλαισίου του καθεστώς 
παρατηρητή σε έναν εκπρόσωπο που θα 
υποδεικνύεται από την Επιτροπή 
Περιφερειών.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι τοπικές αρχές είναι άμεσα υπεύθυνες για τις δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης ή για δραστηριότητες όπως τα συστήματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, η 
πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας ή οι ενισχύσεις για την 
απασχόληση. Συνεπώς, η ποιότητα της συμβολής του δικτύου στην διαδικασία λήψεως των 
αποφάσεων της Ένωσης θα ενισχυόταν εάν οι εμπειρίες και οι πρακτικές των τοπικών 
επιπέδων είχαν ρητώς αναγνωρισθεί και περιληφθεί στην εργασία του.

Τροπολογία 49
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην εφαρμογή της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και των κύριων 
στόχων της, ιδίως εκείνων που αφορούν 
θέματα απασχόλησης·

α) στην ενισχυμένη συνεργασία με 
αντικείμενο ειδικές πρωτοβουλίες για τον 
εκσυγχρονισμό των ΔΥΑ στο πλαίσιο της
σημερινής οικονομικής κρίσης και με 
στόχο την επίτευξη της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και 
την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και των κύριων 
στόχων της, ιδίως εκείνων που αφορούν 
θέματα απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 50
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην υποστήριξη των πλέον 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, και ιδιαίτερα των 
νέων ανθρώπων και των ηλικιωμένων 
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εργαζόμενων·

Or. en

Τροπολογία 51
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην προαγωγή της αξιοπρεπούς 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην καλύτερη λειτουργία των αγορών 
εργασίας στην ΕΕ·

β) στην καλύτερη λειτουργία των αγορών 
εργασίας στην ΕΕ, μέσω της σύγκρισης 
των επιδόσεων των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης με βάση σχετικά κριτήρια 
αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 53
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην καλύτερη λειτουργία των αγορών β) στην προώθηση της εργασίας με 



AM\1007889EL.doc 19/29 PE522.804v01-00

EL

εργασίας στην ΕΕ· κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 54
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην καλύτερη ενσωμάτωση των 
αγορών εργασίας·

γ) στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, 
στην καλύτερη ενσωμάτωση των αγορών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 55
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην αυξανόμενη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα·

δ) στην αυξανόμενη εθελοντική
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 56
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στην αυξανόμενη γεωγραφική και δ) στην γεωγραφική και επαγγελματική 
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επαγγελματική κινητικότητα· κινητικότητα·

Or. pt

Τροπολογία 57
Phil Bennion

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στη μείωση της ανεργίας των νέων 
μέσω της παρακολούθησης και της 
υποστήριξης της εκτέλεσης 
πρωτοβουλιών όπως η «Εγγύηση για τη 
νεολαία»·

Or. en

Τροπολογία 58
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) σε μια πιο επαρκή συμμετοχή σε 
δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και 
συγκριτικής αξιολόγησης στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 59
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στην ενίσχυση της συγκριτικής 
μάθησης για την καλύτερη εφαρμογή των 
επιτυχών βέλτιστων πρακτικών.

Or. de

Τροπολογία 60
Phil Bennion

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) στον εντοπισμό των ελλείψεων 
δεξιοτήτων και στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την έκτασή τους 
και την γεωγραφική θέση όπου 
εντοπίζονται· 

Or. en

Τροπολογία 61
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) στην αποτίμηση και την αξιολόγηση, 
ούτως ώστε να αναλαμβάνονται 
βραχυπρόθεσμα οι αναγκαίες 
πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής 
για την αγορά εργασίας· 

Or. de



PE522.804v01-00 22/29 AM\1007889EL.doc

EL

Τροπολογία 62
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις
των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό τη 
δημιουργία ενός μέσου πρόσφορου για 
θέματα αμοιβαίας μάθησης. Πρέπει επίσης
να συμμετάσχει ενεργητικά στην 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με 
την ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και 
πρακτικών.

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία· τα συστήματα 
αυτά στηρίζονται σε ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες, με σκοπό την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των ΔΥΑ και 
την συγκέντρωση τεκμηριωμένων 
στοιχείων, με σκοπό τη δημιουργία ενός 
μέσου πρόσφορου για θέματα αμοιβαίας 
μάθησης. Επίσης, συμμετάσχει δραστήρια
στην υλοποίηση αυτών των 
δραστηριοτήτων με την ανταλλαγή 
δεδομένων, γνώσεων και πρακτικών. Ο 
στόχος δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι η 
δημιουργία μιας "ταξινόμησης" ή ο 
καθορισμός στόχων, αλλά η διευκόλυνση 
της εκμάθησης βάσει κοινής 
μεθοδολογίας.

Or. fr

Τροπολογία 63
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις 

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις 
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των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό τη 
δημιουργία ενός μέσου πρόσφορου για 
θέματα αμοιβαίας μάθησης. Πρέπει επίσης 
να συμμετάσχει ενεργητικά στην 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με 
την ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και 
πρακτικών.

των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία από όλα τα κράτη 
μέλη με σκοπό τη δημιουργία ενός μέσου 
πρόσφορου για θέματα αμοιβαίας 
μάθησης. Πρέπει επίσης να συμμετάσχει 
ενεργητικά στην υλοποίηση αυτών των 
δραστηριοτήτων με την ανταλλαγή 
δεδομένων, γνώσεων και βέλτιστων
πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 64
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις 
των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό τη 
δημιουργία ενός μέσου πρόσφορου για 
θέματα αμοιβαίας μάθησης. Πρέπει επίσης 
να συμμετάσχει ενεργητικά στην 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με 
την ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και 
πρακτικών.

α) αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα 
συγκριτικής μάθησης μεταξύ των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο ΕΕ που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία, μέσω της χρήσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, 
προκειμένου να αξιολογεί τις επιδόσεις 
των ΔΥΑ, και να συγκεντρώνει 
τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό τη 
δημιουργία ενός μέσου πρόσφορου για 
θέματα αμοιβαίας μάθησης. Πρέπει επίσης 
να συμμετάσχει ενεργητικά στην 
υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων με 
την ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και 
πρακτικών.

Or. de

Τροπολογία 65
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υιοθετεί και εφαρμόζει μια διαδικασία 
εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ΔΥΑ 
σε καίριους τομείς.

γ) υιοθετεί και εφαρμόζει μια διαδικασία 
εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ΔΥΑ 
σε καίριους τομείς, μέσω της προαγωγής 
της αμοιβαίας μάθησης και της 
βελτίωσης της ικανότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 66
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υιοθετεί και εφαρμόζει μια διαδικασία 
εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ΔΥΑ 
σε καίριους τομείς.

γ) υιοθετεί και εφαρμόζει μια διαδικασία 
εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ΔΥΑ 
σε καίριους τομείς, σύμφωνα με τους 
ευρύτερους κοινωνικούς στόχους.

Or. en

Τροπολογία 67
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συντάσσει εκθέσεις στον τομέα της 
απασχόλησης, είτε κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής είτε εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας.

δ) συντάσσει εκθέσεις στον τομέα της 
απασχόλησης, κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας.

Or. en
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Τροπολογία 68
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συμβάλλει στην εφαρμογή 
πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής 
για την απασχόληση.

ε) συμβάλλει στην εφαρμογή 
πρωτοβουλιών στους τομείς της πολιτικής 
για την απασχόληση και της κοινωνικής 
πολιτικής.

Or. de

Τροπολογία 69
Phil Bennion

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) καθιερώνει και ανταλλάσσει 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τον 
εντοπισμό των NEET και την κατάρτιση 
πρωτοβουλιών που έχουν στόχο να 
εξασφαλίσουν ότι οι νέοι αυτοί άνθρωποι 
θα αποκτήσουν τα προσόντα που είναι 
αναγκαία για να εισέλθουν και να 
παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 70
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το δίκτυο καταρτίζει ένα μηχανισμό 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 

2. Το δίκτυο καταρτίζει ένα μηχανισμό 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με όλες τις 
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πρωτοβουλίες που περιγράφονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β). 
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα μέλη του 
δικτύου υποβάλλουν κάθε έτος έκθεση στο 
δίκτυο.

πρωτοβουλίες που συγκαταλέγονται στις 
πρωτοβουλίες του άρθρου 3 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και β). Σύμφωνα με τη 
διάταξη αυτή τα μέλη του δικτύου 
υποβάλλουν κάθε έτος έκθεση στο δίκτυο.

Or. de

Τροπολογία 71
Frédéric Daerden

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δίκτυο συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων πάροχων
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της 
συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δεδομένων.

1. Το δίκτυο συνεργάζεται, ευκαιριακώς 
και αποκλειστικώς κατόπιν 
πρωτοβουλίας του, με ενδιαφερόμενα 
μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων
υπηρεσιών απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των γραφείων 
εύρεσης προσωρινής εργασίας, των 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, των 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, η 
αποστολή των οποίων συνδέεται με την 
απασχόληση, ενδεχομένως των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
του ευρωπαϊκού δικτύου για την πολιτική 
του δια βίου προσανατολισμού, μέσω της 
συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου που ενδεχομένως τους 
ενδιαφέρουν και της ανταλλαγής 
πληροφοριών και δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 72
Jean Lambert

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

1. Το δίκτυο συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων πάροχων
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της 
συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δεδομένων.

1. Το δίκτυο συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων
υπηρεσιών απασχόλησης και οργανώσεων 
που εκπροσωπούν ανέργους ή ευάλωτες 
ομάδες, μέσω της συμμετοχής τους στις 
σχετικές δραστηριότητες και συνεδριάσεις 
του δικτύου και της ανταλλαγής 
πληροφοριών και δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 73
Inês Cristina Zuber

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δίκτυο συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων άλλων πάροχων 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της 
συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δεδομένων.

1. Το δίκτυο συνεργάζεται με 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων και άλλων 
πάροχων υπηρεσιών απασχόλησης μέσω 
της συμμετοχής τους στις σχετικές 
δραστηριότητες και συνεδριάσεις του 
δικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών 
και δεδομένων.

Or. pt

Τροπολογία 74
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του με ομοφωνία, 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
τρόπους λήψης αποφάσεων του 

3. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του με ομοφωνία, 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
τρόπους λήψης αποφάσεων του 
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διοικητικού συμβουλίου, τις διατάξεις 
σχετικά με τον διορισμό και την διάρκεια 
της θητείας του προέδρου και των 
αντιπροέδρων του δικτύου. Το Συμβούλιο 
εκδίδει με πλειοψηφία το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του που 
περιλαμβάνει τη συγκρότηση ομάδων 
εργασίας και τις γλωσσικές ρυθμίσεις για 
τις συνεδριάσεις του δικτύου, καθώς και 
την προς δημοσίευση ετήσια έκθεση του 
δικτύου.

διοικητικού συμβουλίου, τις διατάξεις 
σχετικά με τον διορισμό και την διάρκεια 
της θητείας του προέδρου και των 
αντιπροέδρων του δικτύου. Το Συμβούλιο 
εκδίδει με πλειοψηφία το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του που 
περιλαμβάνει τη συγκρότηση ομάδων 
εργασίας και τις γλωσσικές ρυθμίσεις για 
τις συνεδριάσεις του δικτύου, καθώς και 
την ετήσια έκθεση του δικτύου, η οποία 
πρέπει να διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στη συνέχεια να 
αξιολογηθεί, να υποβληθεί σε επεξεργασία 
και να δημοσιευτεί στην Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

Or. de

Τροπολογία 75
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Έγκριση γενικού πλαισίου
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 8, όσον αφορά ένα γενικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση των 
πρωτοβουλιών συγκριτικής αξιολόγησης 
και αμοιβαίας μάθησης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, 
των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών 
δεικτών για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των ΔΥΑ, των μέσων μάθησης 
του ολοκληρωμένου προγράμματος 
αμοιβαίας μάθησης και των όρων 
συμμετοχής στις εν λόγω πρωτοβουλίες.

Or. de
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Τροπολογία 76
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.
Ειδικότερα, στην έκθεση αξιολογείται ο 
βαθμός στον οποίο έχει συμβάλει το 
δίκτυο στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2 και αν έχει 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

1. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.
Ειδικότερα, στην έκθεση αξιολογείται ο 
βαθμός στον οποίο έχει συμβάλει το 
δίκτυο στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2 και αν έχει 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Or. de


