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Τροπολογία 1
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή η παροχή 
δυνατότητας σε όλα τα νεαρά άτομα για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 
απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου, 
διευκολύνοντας ούτως τη μετάβαση από 
το σχολείο στην εργασία, αυξάνοντας τη 
ικανότητα ανεύρεσης απασχόλησης των 
νέων και μειώνοντας τον 
κατακερματισμό της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 2
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
να χαίρονται τα οφέλη που απορρέουν από 
τη σχολική εκπαίδευση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας μιας μοντέρνας και 
βιώσιμης κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 3
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για 
επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας και 
για να έχουν σταδιοδρομία, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και βιώσιμης
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Vincenzo Iovine

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις απαιτήσεις μιας
ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς και 
αειφόρου κοινωνίας·

Or. it
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Τροπολογία 5
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις απαιτήσεις μιας 
μοντέρνας και αειφόρου κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η
παροχή δυνατότητας σε όλους τους νέους 
να συμμετέχουν στην κοινωνία και η 
προετοιμασία τους για την Ευρώπη του 
μέλλοντος, δηλαδή, η παροχή 
δυνατοτήτων στους νέους για να 
επιδίδονται σε κοινωνικές 
δραστηριότητες και να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της κοινωνίας και η
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η
παροχή δυνατότητας σε όλους τους νέους 
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία 
και η προετοιμασία τους για την Ευρώπη 
του μέλλοντος, δηλαδή, η παροχή 
δυνατοτήτων στους νέους για να 
επιδίδονται σε κοινωνικές 
δραστηριότητες και να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της κοινωνίας και η
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και βιώσιμης
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και άτυπη 
"εκτός σχολικής αίθουσας" εκπαίδευση 
που θα είναι προσανατολισμένη στις 
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κοινωνίας· τεχνολογικές απαιτήσεις μιας μοντέρνας 
και βιώσιμης κοινωνίας· τούτο θα 
συμβάλει σε πλήρη ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους σπουδαστές κατά 
το διάστημα φοίτησης, τονίζοντας τη 
σημασία που έχει η απόκτηση ήδη από 
νεαρής ηλικίας τόσο επίγνωσης των 
θεμάτων που σχετίζονται με την ιδιότητα 
του πολίτη όσο και συνειδητοποίησης του 
ότι συνιστούν μέλη του κοινωνικού 
συνόλου 

Or. en

Τροπολογία 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και για άτυπη 
εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και βιώσιμης
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
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πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η
συνεχής εκπαίδευση των νεαρών ατόμων 
για μια Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας· προς τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να προσαρμοσθεί η εκπαίδευση 
και η επαγγελματική επιμόρφωση προς 
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των τομέων 
αυτών εις τρόπον ώστε οι νέοι να 
μπορούν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας και αυτοί που διαθέτουν 
εμπειρία ετών να μπορούν να 
συμπληρώσουν τις γνώσεις τους·

Or. es

Τροπολογία 11
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας προκειμένου να προαχθεί η 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· σε 
αυτό το πλαίσιο η αγορά εργασίας δεν 
πρέπει να χάσει κανέναν νέο που 
αντιμετωπίζει για διάφορους λόγους 
προβλήματα κατά την εκπαίδευσή του 
αλλά αντίθετα αυτοί οι νέοι πρέπει να 
βρουν μεγαλύτερη υποστήριξη 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους·  η 
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πρόσβαση στην παιδεία δεν πρέπει να 
εξαρτάται από την κοινωνική ή 
οικονομική θέση των γονέων· ιδιαίτερη 
σημασία έχει η ευέλικτη πρόσβαση σε όλα 
τα επίπεδα εκπαίδευσης τόσο στη 
σχολική όσο και στην επαγγελματική 
εκπαίδευση·

Or. de

Τροπολογία 12
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας, ανεξαρτήτως κοινωνικής 
προελεύσεως και οικονομικής 
καταστάσεως των γονέων·

Or. de

Τροπολογία 13
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 

1. τονίζει ότι στόχος όλων των 
πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για μια 
Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η 
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διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

διευκόλυνση όλων των νεαρών ατόμων για 
σχολική, επαγγελματική και 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση καθώς και 
μετεκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένες στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου 
κοινωνίας·

Or. de

Τροπολογία 14
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει ότι η επένδυση σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο, ιδίως έναντι των  νεώτερων 
γενεών, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 
για την υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· τονίζει κατά 
συνέπειαν ότι η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση πρέπει να καταστούν 
προτεραιότητες της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 A (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 A. εκτιμά ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ή/και οι σχολές επιμόρφωσης πρέπει να 
εξασφαλίζουν στους φοιτητές τους 
περιόδους πρακτικής άσκησης για την 
βελτίωση της επιμόρφωσής τους και την 
απόκτηση εμπειρίας στον τομέα της 
επιλογής τους, για την διευκόλυνση της 
περιόδου μαθητείας τους και της επαφής 
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τους με την εργασιακή πρακτική·

Or. pt

Τροπολογία 16
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι για την πλήρη 
υλοποίηση των στόχων της 
πρωτοβουλίας "Νεολαία σε κίνηση" είναι 
απαραίτητη η στενή συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς και όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη που εργάζονται υπέρ των νέων·

Or. it

Τροπολογία 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για τη 
νεολαία πρέπει να θεωρηθούν σε 
συνάρτηση με τις πολιτικές για την 
εκπαίδευση, την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και τη 
μακροοικονομία· τονίζει ότι η κατάσταση 
όσον αφορά την απασχόληση των νέων 
εξαρτάται από τις συνολικές οικονομικές 
πολιτικές και παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να προβούν σε στροφή προς επενδύσεις 
και δημιουργία θέσεων εργασίας που θα 
είναι προς όφελος ειδικά των νέων· 
εκφράζει τη λύπη του διότι το πρόγραμμα 
'Νεολαία σε κίνηση' ως επί το πλείστον 
εστιάζεται στην αγορά εργασίας· 
επισημαίνει ότι μέτρα λιτότητας με 
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περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας δεν θα 
βοηθήσουν τους νέους και δυνάμει θα 
βλάψουν την κοινωνία και την οικονομία 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για τη 
νεολαία πρέπει να θεωρηθούν σε 
συνάρτηση με τις πολιτικές για την 
εκπαίδευση, την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και τη 
μακροοικονομία· εκφράζει τη λύπη του 
διότι το πρόγραμμα 'Νεολαία σε κίνηση' 
ως επί το πλείστον εστιάζεται στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει ότι μέτρα 
λιτότητας, ήτοι που επιφέρουν περικοπές 
στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν θα 
βοηθήσουν τους νέους και δυνάμει θα 
βλάψουν την κοινωνία και την οικονομία 
μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου η 
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οποία εμποδίζει την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη και συνεπώς τον 
στόχο της ΕΕ για ευφυή και χωρίς 
αποκλεισμούς αύξηση της οικονομίας· 
τονίζει ότι αυτό το σύνθετο πρόβλημα 
μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνον με 
αποτελεσματικές στρατηγικές σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, 
κράτους μέλους και Κοινότητας δίδοντας 
προσοχή στις ιδιαιτερότητες και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά εκάστου κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 20
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. χαιρετίζει τη σύσταση της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου υπό 
την προεδρία της πριγκήπισσας 
Laurentien των Κάτω Χωρών για να 
εντοπίσει τρόπους αντιμετώπισης των 
αιτίων των χαμηλών επιπέδων 
γραμματισμού και να ανεβάσει αυτά τα 
επίπεδα στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην 
εξεύρεση στην πράξη λύσεων επίσης και 
σε άλλους τομείς, όπως είναι η φτώχεια 
και η ικανότητα ανεύρεσης 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 21
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή 
τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και 
ότι όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει 
να προβλέπουν ήδη από την πρώτη 
ημέρα, κοινωνικά δικαιώματα χωρίς 
περιορισμό, και απορρίπτει κάθε 
πρόταση που αποσκοπεί στην μη τήρηση 
της ανωτέρω αρχής·

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ 
βρίσκεται σήμερα περίπου στο 21% και 
αποτελεί επομένως μία από τις 
επιτακτικότερες προκλήσεις εντός της 
ΕΕ. Καθώς μέχρι το 2020 περίπου το 35% 
όλων των θέσεων απασχόλησης θα 
απαιτεί υψηλά προσόντα συνδυασμένα με 
ικανότητες προσαρμοστικότητας και 
καινοτομίας, πρέπει να επιδιωχθεί 
εντατικά ο στόχος που καθορίζεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής "ΕΕ 2020" να 
αυξηθεί το ποσοστό των ηλικίας 30-34 
ετών πτυχιούχων πανεπιστημίου ή 
αναλόγου ιδρύματος στο 40% 
τουλάχιστον.   Ταυτόχρονα σε όσους 
διακόπτουν τη σχολική εκπαίδευση 
πρέπει να προσφέρονται δημιουργικές 
δυνατότητες επιστροφής·

Or. de

Τροπολογία 22
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η 
ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή 
τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και 
ότι όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει 
να προβλέπουν ήδη από την πρώτη 
ημέρα, κοινωνικά δικαιώματα χωρίς 
περιορισμό, και απορρίπτει κάθε πρόταση 
που αποσκοπεί στην μη τήρηση της
ανωτέρω αρχής·

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί 
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί· 
προς τον σκοπό αυτό πιστεύει ότι οι νέοι 
πρέπει να τυγχάνουν προστασίας από την
εφαρμογή διακρίσεων λόγω ηλικίας στον 
χώρο εργασίας χάρις στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ που απαγορεύει τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας και χάρις στην
εφαρμογή όλης της υφισταμένης 
νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 23
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων – της 
οποίας οι αιτίες, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας, δεν οφείλονται στο 
ύψος των εισοδημάτων και του μη 
μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα 
συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας – συνιστά πρόβλημα που
πρέπει να διευθετηθεί σύμφωνα με την 
αρχή ότι αντλεί οφέλη τόσο ο 
εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης·

Or. en

Τροπολογία 24
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η 
ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή 
τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και 
ότι όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει 
να προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα,
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί 
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί και 
ότι όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει 
να προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα
όλα τα κοινωνικά δικαιώματα· απορρίπτει 
κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην μη 
τήρηση της ανωτέρω αρχής·
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Or. en

Τροπολογία 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων – της 
οποίας οι αιτίες, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας, δεν οφείλονται στο 
ύψος των εισοδημάτων και του μη 
μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα 
συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας – συνιστά μείζονα πρόκληση 
σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν έχει μέχρι 
τούδε αντιμετωπισθεί επαρκώς από την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η σε 
νεαρή ηλικία ανεργία θέτει το άτομο σε 
πολύ μεγάλο κίνδυνο φτώχειας 
μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι όλα τα 
συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό· 
απορρίπτει κάθε πρόταση που αποσκοπεί 
στην μη τήρηση της ανωτέρω αρχής·

Or. en

Τροπολογία 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων – της 
οποίας οι αιτίες, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας, δεν οφείλονται στο 
ύψος των εισοδημάτων και του μη 
μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα 
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κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας – συνιστά μείζονα πρόκληση 
σε ολόκληρη την ΕΕ και πρέπει να 
αντιμετωπισθεί· τονίζει ότι η σε νεαρή 
ηλικία ανεργία θέτει το άτομο σε πολύ 
μεγάλο κίνδυνο φτώχειας 
μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι όλα τα
συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό· 
απορρίπτει κάθε πρόταση που αποσκοπεί 
στην μη τήρηση της ανωτέρω αρχής·

Or. en

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι η ανεργία των νέων – της 
οποίας οι αιτίες, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας, δεν οφείλονται στο 
ύψος των εισοδημάτων και του μη 
μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα 
συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας – συνιστά πρόβλημα που 
πρέπει να αντιμετωπισθεί· η κατάσταση 
έχει επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, που έχει καταστήσει δυσκολότερη 
για τους νέους Ευρωπαίους την είσοδο 
στην αγορά εργασίας· όλα τα συμβόλαια 
εργασίας θα πρέπει να προβλέπουν ήδη 
από την πρώτη ημέρα, κοινωνικά 
δικαιώματα χωρίς περιορισμό· απορρίπτει 
κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην μη 
τήρηση της ανωτέρω αρχής·

Or. en
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Τροπολογία 28
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
για να καταστεί δυνατή η πλήρης 
επαγγελματική ένταξη των νέων και να 
αποτραπούν οι διακρίσεις και η 
εκμετάλλευση· απορρίπτει κάθε πρόταση 
που αποσκοπεί στη μη τήρηση της 
ανωτέρω αρχής της ίσης μεταχείρισης 
όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως 
ηλικίας και επαγγελματικής πείρας·

Or. de

Τροπολογία 29
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας, εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα 
πρέπει να προβλέπουν ήδη από την πρώτη 
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και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

ημέρα, κοινωνικά δικαιώματα χωρίς 
περιορισμό, και απορρίπτει κάθε πρόταση 
που αποσκοπεί στην μη τήρηση της 
ανωτέρω αρχής·δεν επιτρέπεται καμία 
συντόμευση των προθεσμιών 
καταγγελίας, καμία παραβίαση 
συλλογικών συμβάσεων ή νομικών 
διατάξεων και διασφαλίζεται χωρίς 
περιορισμούς το δικαίωμα συμμετοχής 
στη λήψη αποφάσεων και η ελευθερία 
συγκρότησης σωματείου από την πρώτη 
ημέρα εργασίας· 

Or. de

Τροπολογία 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής· προς τούτο θεωρεί σκόπιμο ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για τον 
καθορισμό δικαιωμάτων και 
διασφαλίσεων για την άτυπη και 
επισφαλή εργασία, αρχής γενομένης από 
τον καθορισμό κατώτατου μισθού και 
την πρόβλεψη ασφαλιστικής κάλυψης όχι  
μικρότερης από εκείνη που ισχύει για τις 
κανονικές συμβάσεις· 

Or. it
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Τροπολογία 31
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
τα συμβόλαια εργασίας προβλέπουν ήδη 
από την πρώτη ημέρα, κοινωνικά 
δικαιώματα, και απορρίπτει κάθε πρόταση 
που αποσκοπεί στην μη τήρηση της 
ανωτέρω αρχής·

Or. de

Τροπολογία 32
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 
Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των 
εισοδημάτων και του μη μισθολογικού 
κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα 
πρότυπα κοινωνικής προστασίας – και ότι 
τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να 
προβλέπουν ήδη από την πρώτη ημέρα, 
κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, 
και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω 
αρχής·
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Τροπολογία 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει την όλως ιδιαίτερη 
σημασία να υπάρχει μέριμνα ώστε στην 
Ευρώπη η απασχόληση των νέων να 
καλύπτεται από ελάχιστα εγγυημένα 
δικαιώματα στο επίπεδο της υγείας, της
ασφάλειας, του εισοδήματος και του 
δικαιώματος συνταξιοδοτικών εισφορών 
χωρίς διακρίσεις βάσει του είδους της 
σύμβασης·

Or. es

Τροπολογία 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι η εξεύρεση θέσης 
εργασίας δεν συνεπάγεται διαφυγή από τη 
φτώχεια και ότι οι νέοι είναι ειδικά 
ευεπίφοροι στο να ευρεθούν στην
κατηγορία των εργαζομένων φτωχών· 
συνεπώς υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες 
για προσφορά ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και οι προσπάθειες για 
απασχόληση των νέων πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται· επισημαίνει την 
ανάγκη να στηρίζονται οι πολιτικές 
απασχόλησης από γερές κοινωνικές 
πολιτικές που να επιτρέπουν να ζει κανείς 
με αξιοπρέπεια στην περίπτωση ανεργίας·



PE458.607v01-00 22/106 AM\856627EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι η εξεύρεση θέσης 
εργασίας δεν συνεπάγεται διαφυγή από τη 
φτώχεια και ότι οι νέοι είναι ειδικά 
ευεπίφοροι στο να ευρεθούν στην 
κατηγορία των εργαζομένων φτωχών· 
συνεπώς υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες 
για προσφορά ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και οι προσπάθειες για 
απασχόληση των νέων πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται· επισημαίνει την 
ανάγκη να στηρίζονται οι πολιτικές 
απασχόλησης από γερές κοινωνικές 
πολιτικές που να επιτρέπουν να ζει κανείς 
με αξιοπρέπεια στην περίπτωση ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπογραμμίζει ότι το 'Νεολαία σε 
κίνηση' δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από 
μόνο του το ανησυχητικό επίπεδο της 
ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη ή να επιλύσει το πρόβλημα· ζητεί 
από όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ανεργίας των νέων 
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και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
νέων στην απασχόληση ποιότητας, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπογραμμίζει ότι το 'Νεολαία σε 
κίνηση' δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από 
μόνο του το ανησυχητικό επίπεδο της 
ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη ή να επιλύσει το πρόβλημα· ζητεί 
από όλα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της ανεργίας των νέων 
και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
νέων στην απασχόληση ποιότητας, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 
ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας 
παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα των 
νέων·

Or. en

Τροπολογία 38
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη 
μείωση της ανεργίας των νέων· εκφράζει 

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων συνδεδεμένων και με 
τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα κατά 
την υλοποίηση των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών της στρατηγικής 



PE458.607v01-00 24/106 AM\856627EL.doc

EL

την άποψη ότι οι στοχοθετημένες ομάδες 
και οι δείκτες που προτείνονται στην 
πρωτοβουλία θα πρέπει να επιτηρούνται 
από την Επιτροπή και ότι οι πρόοδοι κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να 
μετρώνται με σαφείς δείκτες·

ΕΕ 2020 για τη μείωση της ανεργίας των 
νέων· εκφράζει την άποψη ότι οι 
στοχοθετημένες ομάδες και οι δείκτες που 
προτείνονται στην πρωτοβουλία θα πρέπει 
να επιτηρούνται από την Επιτροπή και ότι 
οι πρόοδοι κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής θα πρέπει να μετρώνται με 
σαφείς δείκτες· στα εθνικά τους 
προγράμματα μεταρρύθμισης τα κράτη 
μέλη πρέπει να δεσμευθούν να επιτύχουν 
συγκεκριμένους στόχους απασχόλησης 
των νέων που θα καταστήσουν δυνατή 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των νέων (για όσους ευρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης) σε 75%·

Or. en

Τροπολογία 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη 
μείωση της ανεργίας των νέων· εκφράζει 
την άποψη ότι οι στοχοθετημένες ομάδες 
και οι δείκτες που προτείνονται στην 
πρωτοβουλία θα πρέπει να επιτηρούνται 
από την Επιτροπή και ότι οι πρόοδοι κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να 
μετρώνται με σαφείς δείκτες·

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων συνδεδεμένων και με 
τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα κατά 
την υλοποίηση των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για τη μείωση της ανεργίας των 
νέων· εκφράζει την άποψη ότι οι 
στοχοθετημένες ομάδες και οι δείκτες που 
προτείνονται στην πρωτοβουλία θα πρέπει 
να επιτηρούνται από την Επιτροπή και ότι 
οι πρόοδοι κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής θα πρέπει να μετρώνται με 
σαφείς δείκτες· στα εθνικά τους 
προγράμματα μεταρρύθμισης τα κράτη 
μέλη πρέπει να δεσμευθούν να επιτύχουν 
συγκεκριμένους στόχους απασχόλησης 
των νέων που θα καταστήσουν δυνατή 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των νέων (για όσους ευρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης) επίσης σε 75%·
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Τροπολογία 40
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη 
μείωση της ανεργίας των νέων· εκφράζει 
την άποψη ότι οι στοχοθετημένες ομάδες 
και οι δείκτες που προτείνονται στην 
πρωτοβουλία θα πρέπει να επιτηρούνται 
από την Επιτροπή και ότι οι πρόοδοι κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να 
μετρώνται με σαφείς δείκτες·

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη 
μείωση της ανεργίας των νέων· γι’ αυτό τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν το 
ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 
15-25 ετών ώς το έτος 2014 κατά 10%· 
εκφράζει την άποψη ότι οι στοχοθετημένες 
ομάδες και οι δείκτες που προτείνονται 
στην πρωτοβουλία θα πρέπει να 
επιτηρούνται από την Επιτροπή και ότι οι 
πρόοδοι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
θα πρέπει να μετρώνται με σαφείς δείκτες·

Or. de

Τροπολογία 41
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη 
μείωση της ανεργίας των νέων· εκφράζει 
την άποψη ότι οι στοχοθετημένες ομάδες 
και οι δείκτες που προτείνονται στην 
πρωτοβουλία θα πρέπει να επιτηρούνται 
από την Επιτροπή και ότι οι πρόοδοι κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να 

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων 
ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη 
μείωση της ανεργίας των νέων· 
αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των νέων 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων 
γραμμών αποτελεί ευθύνη των κρατών 
μελών, ενώ η Επιτροπή πρέπει να 
στηρίζει και να ελέγχει τη σε επίπεδο 
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μετρώνται με σαφείς δείκτες· κρατών μελών δράση μέσω της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού· εκφράζει την 
άποψη ότι οι στοχοθετημένες ομάδες και οι 
δείκτες που προτείνονται στην 
πρωτοβουλία θα πρέπει να επιτηρούνται 
από την Επιτροπή και ότι οι πρόοδοι κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να 
μετρώνται με σαφείς δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 42
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι στους στόχους και τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, όπως η 
πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση", 
πρέπει να αντιστοιχεί η κατάλληλη 
χρηματοδότηση· τονίζει ότι μόνο με την 
εξεύρεση των κατάλληλων δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης  θα επωφεληθούν οι νέοι  
από συγκεκριμένα αποτελέσματα στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της απασχόλησης· ζητεί προς το 
σκοπό αυτό να κινητοποιηθούν πλήρως 
τα διαθέσιμα μέσα της Ένωσης, κυρίως 
τα διαρθρωτικά ταμεία, για τη 
χρηματοδότηση των δράσεων για τους 
νέους·

Or. fr

Τροπολογία 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει ότι το κύριο μέλημα των νέων 
είναι να είναι αυτόνομοι, να έχουν 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
και σε στέγαση υπό αξιοπρεπείς συνθήκες 
και έναντι λογικής τιμής, ενώ θα μπορούν 
να καταρτίζονται, να εργάζονται και να 
αναπτύσσονται· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη να άρουν τις βάσει ηλικίας 
διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση 
στα συστήματα ελαχίστου εισοδήματος 
και κοινωνικής αρωγής τα οποία 
αποκλείουν τους νέους από την παροχή 
ελαχίστου εισοδήματος λόγω της 
έλλειψης εισφορών κοινωνικών 
ασφαλίσεων·

Or. en

Τροπολογία 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής 
και επαγγελματικής μόρφωσης και για 
λόγους απασχόλησης, θα πρέπει να
ενθαρρύνεται για όλους τους νέους, 
ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση, όπου κάθε μεμονωμένο άτομο
θα πρέπει να είναι όμως σε θέση να 
καθορίζει τον βαθμό κινητικότητάς του·

4. τονίζει ότι η σε διεθνή κλίμακα 
κινητικότητα προς απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων συνιστά σημαντικό εργαλείο 
για να βελτιώσουν οι νέοι τις δεξιότητες 
και ικανότητές τους, να αναπτυχθούν σε 
προσωπικό επίπεδο και να 
δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες· 
είναι της γνώμης ότι η σε εθελοντική
βάση κινητικότητα πρέπει συνεπώς να
προωθείται για όλους τους νέους, 
ανεξάρτητα από την οικονομική, 
κοινωνική ή γεωγραφική τους κατάσταση,
με κάθε μεμονωμένο άτομο να μπορεί να 
καθορίζει τον βαθμό κινητικότητάς του·
χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής να θεσπίσει έναν ειδικό 
για το 'Νεολαία σε κίνηση' ιστότοπο για 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
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δυνατότητες για μάθηση και 
κινητικότητα στην κλίμακα της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη ενεργού κοινοποίησης 
σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο προς τους 
νέους, τους παράγοντες διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής 
και επαγγελματικής μόρφωσης και για 
λόγους απασχόλησης, θα πρέπει να
ενθαρρύνεται για όλους τους νέους,
ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση, όπου κάθε μεμονωμένο άτομο
θα πρέπει να είναι όμως σε θέση να 
καθορίζει τον βαθμό κινητικότητάς του·

4. τονίζει ότι η σε διεθνή κλίμακα 
κινητικότητα προς απόκτηση νέων
δεξιοτήτων συνιστά σημαντικό εργαλείο 
για να βελτιώσουν οι νέοι τις δεξιότητες 
και ικανότητές τους, να αναπτυχθούν σε 
προσωπικό επίπεδο και να 
δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες· 
είναι της γνώμης ότι η σε εθελοντική
βάση κινητικότητα πρέπει να προωθείται
για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως της 
οικονομικής, κοινωνικής ή γεωγραφικής
τους κατάσταση, με κάθε μεμονωμένο 
άτομο να μπορεί να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του· χαιρετίζει ως εκ 
τούτου την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να θεσπίσει έναν ειδικό για το 'Νεολαία 
σε κίνηση' ιστότοπο για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες 
για μάθηση και κινητικότητα στην 
κλίμακα της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη 
ενεργού κοινοποίησης σχετικά με αυτόν 
τον ιστότοπο προς τους νέους, τους 
παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής 
γνώμης και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς συμφερόντων·

Or. en
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Τροπολογία 46
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση·

Or. de

Τροπολογία 47
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και για λόγους απασχόλησης, 
θα πρέπει να προωθείται για όλους τους 
νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική 
τους κατάσταση, την κοινωνική και 
εθνοτική τους προέλευση καθώς και τις 
αναπηρίες ή προβλήματα υγείας που 
έχουν·

Or. en
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Τροπολογία 48
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για λόγους απασχόλησης, 
θα πρέπει να προωθείται για όλους τους 
νέους, στη βάση των απαιτήσεων 
κατάρτισης και απασχόλησης εκάστου 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 49
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του, και ανεξάρτητα από 
τον κύκλο κατάρτισής τους, όλες οι 
κατηγορίες νέων υπό κατάρτιση θα 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
την κινητικότητα·

Or. fr
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Τροπολογία 50
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για λόγους απασχόλησης, 
θα πρέπει να προωθείται για όλους τους 
νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική 
τους κατάσταση, με κάθε μεμονωμένο 
άτομο να μπορεί να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του και με καθοδήγηση και 
παροχή συμβουλών από επαγγελματίες οι 
οποίες να διατίθενται καθ' όλη τη 
διεργασία·

Or. en

Τροπολογία 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για λόγους απασχόλησης, 
θα πρέπει να προωθείται για όλους τους 
νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική 
τους κατάσταση, με κάθε μεμονωμένο 
άτομο να μπορεί να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του και με καθοδήγηση και 
παροχή συμβουλών από επαγγελματίες οι 
οποίες να διατίθενται καθ' όλη τη 
διεργασία·

Or. en
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Τροπολογία 52
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του· η κινητικότητα δεν 
πρέπει να επιφέρει βλάβη  στο εισόδημα 
ούτε στην κοινωνική ασφάλιση· τονίζει τη 
σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης της 
σχολικής επαγγελματικής και 
πανεπιστημιακής φοίτησης καθώς και 
των προσόντων από μετεκπαιδεύσεις, οι 
οποίες πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ, 
για την αύξηση της κινητικότητας· αυτή 
η αναγνώριση πρέπει να συντελείται μέσα 
στους πρώτους 12 μήνες από την 
απόκτηση των προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 53
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης η οποία στηρίζει την 
επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται για όλους τους 
νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική 
τους κατάσταση, όπου κάθε μεμονωμένο 
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κινητικότητάς του· άτομο θα πρέπει να είναι όμως σε θέση να 
καθορίζει τον βαθμό κινητικότητάς του·

Or. de

Τροπολογία 54
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης καθώς και της 
μετεκπαίδευσης τόσο στις σπουδές όσο 
και για λόγους απασχόλησης, θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται για όλους τους νέους, 
ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση, όπου κάθε μεμονωμένο άτομο 
θα πρέπει να είναι όμως σε θέση να 
καθορίζει τον βαθμό κινητικότητάς του·

Or. de

Τροπολογία 55
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα 
στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής κατάρτισης και για 
λόγους απασχόλησης, θα πρέπει να 
προωθείται για όλους τους νέους, 
ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση, με κάθε μεμονωμένο άτομο να 
μπορεί να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

Or. en
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Τροπολογία 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται
για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική 
κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους 
απασχόλησης, θα πρέπει να ενισχύεται για 
όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι 
όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

Or. pt

Τροπολογία 57
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

αναγνωρίζει και υπογραμμίζει το ρόλο 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στον τομέα της κατάρτισης και της 
κινητικότητας· πιστεύει ότι ο ρόλος των 
αρχών αυτών πρέπει να αναγνωρίζεται 
πλήρως από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη κατά την 
εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων 
κατάρτισης·

Or. fr



AM\856627EL.doc 35/106 PE458.607v01-00

EL

Τροπολογία 58
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

θεωρεί ότι πρέπει να αναβαθμιστεί και να 
αυξηθεί η ενημέρωση σε σχέση με τις 
σπουδές εξ αποστάσεως σε ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς 
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα  να 
συνδυάζεται η εργασία με τις σπουδές·

Or. bg

Τροπολογία 59
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται 
οι νέοι να ολοκληρώνουν τον κύκλο των 
σπουδών τους ή να ακολουθούν 
συμπληρωματική κατάρτιση που θα τους 
επιτρέπει να αποκτούν τις  απαραίτητες 
δεξιότητες για τη βελτίωση των 
προοπτικών εισόδου τους στην αγορά 
εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. χαιρετίζει τους στόχους της 
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Επιτροπής να επεκτείνει την 
κινητικότητα για μόρφωση σε όλους τους 
νέους της Ευρώπης έως το 2020· 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι το 
'Νεολαία σε κίνηση' είναι υπέρμετρα 
επικεντρωμένο στην κινητικότητα των 
σπουδαστών· καλεί την Επιτροπή να 
γνωστοποιήσει συγκεκριμένα ποσοτικά 
στοιχεία για έκαστο πρόγραμμα 
κινητικότητας· την καλεί ειδικά να ορίσει 
σαφή και φιλόδοξα ποσοτικά στοιχεία για 
την κινητικότητα επαγγελματικής 
κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι η 
κινητικότητα έχει αναγνωρισθεί ως 
προστιθέμενη αξία για όσους είναι σε 
επαγγελματική κατάρτιση, καθόσον 
ενισχύει τη δυνατότητά τους για 
ανεύρεση απασχόλησης· συνεπώς ζητεί 
να αυξηθεί το ποσοστό του 
προϋπολογισμού που αφιερώνεται στο 
πρόγραμμα Leonardo·

Or. en

Τροπολογία 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. χαιρετίζει τους στόχους της 
Επιτροπής να επεκτείνει την 
κινητικότητα για μόρφωση σε όλους τους 
νέους της Ευρώπης έως το 2020· 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι το 
'Νεολαία σε κίνηση' είναι υπέρμετρα 
επικεντρωμένο στην κινητικότητα των 
σπουδαστών· καλεί την Επιτροπή να 
γνωστοποιήσει συγκεκριμένα και 
φιλόδοξα ποσοτικά στοιχεία για έκαστο 
πρόγραμμα κινητικότητας· 
περιλαμβανομένης της κινητικότητας για 
επαγγελματική κατάρτιση· υπογραμμίζει 
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ότι η κινητικότητα έχει αναγνωρισθεί ως 
προστιθέμενη αξία για όσους είναι σε 
επαγγελματική κατάρτιση, καθόσον 
ενισχύει τη δυνατότητά τους για 
ανεύρεση απασχόλησης· συνεπώς ζητεί 
να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που 
αφιερώνεται στο πρόγραμμα Leonardo·

Or. en

Τροπολογία 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. είναι πεπεισμένο ότι η κινητικότητα 
των νέων, στοιχείο που συμβάλλει στην 
ευημερία και την ορθή ανάπτυξη των 
συγχρόνων κοινωνιών μας, πρέπει να 
καταστεί ο κανόνας αντί να αποτελεί την 
εξαίρεση· τονίζει ότι η κινητικότητα 
πρέπει να καταστεί ελκυστικότερη και ότι 
η παρεχόμενη χρηματοδοτική στήριξη 
πρέπει να είναι ευρεία και επαρκής, 
εστιαζόμενη ειδικά στους πλέον 
μειονεκτούντες·

Or. en

Τροπολογία 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. είναι πεπεισμένο ότι η κινητικότητα 
των νέων, στοιχείο που συμβάλλει στην 
ευημερία και την ορθή ανάπτυξη των 
συγχρόνων κοινωνιών μας, πρέπει να 
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καταστεί ο κανόνας αντί να αποτελεί την 
εξαίρεση· τονίζει ότι η κινητικότητα 
πρέπει να καταστεί ελκυστικότερη και ότι 
η παρεχόμενη χρηματοδοτική στήριξη 
πρέπει να είναι ευρεία και επαρκής, να 
προσανατολίζεται δε στους πλέον 
μειονεκτούντες·

Or. en

Τροπολογία 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. τονίζει ότι για να επιτυγχάνεται 
συμμόρφωση προς τον στόχο της 
παροχής σε όλους της δυνατότητας να 
μορφώνονται και να καταρτίζονται εν 
μέρει στο εξωτερικό απαιτείται φιλόδοξη 
χρηματοδότηση· είναι της γνώμης ότι η 
εκπαίδευση και η επαγγελματική 
κατάρτιση πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται  στις προσεχείς 
δημοσιονομικές προοπτικές·

Or. en

Τροπολογία 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. τονίζει ότι για να επιτυγχάνεται 
συμμόρφωση προς τον στόχο της 
παροχής σε όλους της δυνατότητας να 
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μορφώνονται και να καταρτίζονται εν 
μέρει στο εξωτερικό απαιτείται φιλόδοξη 
χρηματοδότηση· είναι της γνώμης ότι η 
εκπαίδευση και η επαγγελματική 
κατάρτιση πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται  στις προσεχείς 
δημοσιονομικές προοπτικές·

Or. en

Τροπολογία 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο πεδίο 
της κατάρτισης και κινητικότητας· είναι 
της γνώμης ότι οι αρμοδιότητες και η 
εμπειρία που έχουν πρέπει να θεωρούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για τη δράση 
της ΕΕ· τονίζει ότι για να επιτύχει τους 
στόχους της η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει 
προσέγγιση εταιρικής σχέσης, 
συγκεκριμένα με τις αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
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διαδραματίζουν οι αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο πεδίο 
της κατάρτισης και κινητικότητας· είναι 
της γνώμης ότι οι αρμοδιότητες και η 
εμπειρία που έχουν πρέπει να θεωρούνται 
συμπληρωματικά στοιχεία για τη δράση 
της ΕΕ· τονίζει ότι για να επιτύχει τους 
στόχους της η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει 
προσέγγιση εταιρικής σχέσης, 
συγκεκριμένα με τις αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 68
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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4 α. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την κινητικότητα για μόρφωση και 
απασχόληση  α) αυξάνοντας την 
επίγνωση και καθιστώντας εύκολη την 
πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους 
τους ενδιαφερομένους νέους β) 
τονίζοντας από τα αρχικά στάδια της 
εκπαίδευσης την προστιθέμενη αξία της 
κινητικότητας γ) εξασφαλίζοντας την 
επικύρωση των αποτελεσμάτων 
μόρφωσης από εμπειρίες κινητικότητας 
μεταξύ κρατών μελών δ) μειώνοντας το 
διοικητικό άχθος και τονώνοντας τη 
συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 69
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί τη Επιτροπή να διευκολύνει την 
κινητικότητα για μόρφωση και 
απασχόληση  α) ενισχύοντας τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και νέων, 
όπως είναι τα Erasmus, Leonardo, 
Νεολαία σε δράση, β) βελτιώνοντας την 
υλοποίηση υφισταμένων ευρωπαϊκών 
μηχανισμών και εργαλείων, όπως είναι το 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS) και το ενιαίο πλαίσιο για τη 
διαφάνεια των επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων (Europass), γ) 
αναπτύσσοντας τα νέα εργαλεία που έχει 
ήδη εξετάσει, όπως είναι ο ιστότοπος του 
'Νεολαία σε κίνηση', το δελτίο του 
'Νεολαία σε κίνηση', το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο δεξιοτήτων και το 
δοκιμαστικό σχέδιο "Η πρώτη σας θέση 
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εργασίας μέσω του EURES"·

Or. en

Τροπολογία 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να τονισθεί η 
πλήρης αναγνώριση της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, δεδομένου ότι πρόκειται για 
ένα σημαντικό μέσο για την τόνωση της 
ομαδικής εργασίας ή της 
δημιουργικότητας, επιτρέποντας έτσι την 
καλύτερη ένταξη των νέων της 
επαγγελματική ζωή·

Or. es

Τροπολογία 71
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. χαιρετίζει το έργο EURES, επειδή 
μπορεί να παράσχει στους νέους μια 
ευκαιρία να βρουν απασχόληση, ωστόσο 
δεν επιτρέπεται να οδηγήσει τούτο σε 
ενδοενωσιακή διαρροή δυναμικού·

Or. de

Τροπολογία 72
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τον 
«πίνακα αποτελεσμάτων για την 
κινητικότητα» , πόσο έχουν προχωρήσει 
δηλαδή τα κράτη μέλη τις προσπάθειές 
τους να εξαλείψουν τα εμπόδια σε αυτό 
τον τομέα, και απαιτεί τη συνεπή 
εφαρμογή μέτρων όπως των ECVET, 
EQR και ECTS, για να διασφαλιστεί η 
αναγνώριση επιδόσεων και σπουδών;

Or. de

Τροπολογία 73
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
στους νέους σε στενή συνεργασία με τις 
επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με τα 
επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και να 
μειώσουν τα εμπόδια που τίθενται στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο,
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 

5. τονίζει ότι ένας από τους τρόπους για 
την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων είναι η αναγκαία προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και της 
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να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μειώση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

επαγγελματικής κατάρτισης στις 
πραγματικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· για τον λόγο αυτό είναι 
απαραίτητο να βελτιωθούν άμεσα οι 
τρόποι μετάβασης μεταξύ του σχολείου,
επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
πανεπιστημίου και αμειβόμενης 
επαγγελματικής δραστηριότητας· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τους νέους"· πιστεύει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις των 
νέων θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη μιας αειφόρου στρατηγικής για 
τη μειώση της ανεργίας των νέων, ενώ στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
επίσημα τα προσόντα τα οποία έχουν 
αποκτηθεί·

Or. es

Τροπολογία 75
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να 
βοηθείται καλύτερα για να καθίσταται 
όσο το δυνατόν συντομότερης διάρκειας, 
και χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
"Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους"· 
πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
οργανώσεις των νέων θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας 
αειφόρου στρατηγικής για τη μειώση της 
ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα όλα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση 
για τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, επομένως 
υπογραμμίζει τη μείζονα σημασία που 
έχει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
"Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους" στην 
πράξη και το να καταστεί μηχανισμός 
ενεργού ενσωμάτωσης στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν 
έχουν μέχρι σήμερα αναλάβει πειστική 
δέσμευση υλοποίησης της "Ευρωπαϊκής 
εγγύησης για τους νέους" και τα καλεί να 
σπεύσουν να το πράξουν· πιστεύει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι, οι αρχές τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης και οι 
οργανώσεις των νέων θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας 
αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση της 
ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα τα 
προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. en

Τροπολογία 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
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επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, επομένως 
υπογραμμίζει τη μείζονα σημασία που 
έχει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
"Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους" στην 
πράξη και το να καταστεί μηχανισμός 
ενεργού ενσωμάτωσης στην αγορά 
εργασίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν 
έχουν μέχρι σήμερα αναλάβει πειστική 
δέσμευση υλοποίησης της "Ευρωπαϊκής 
εγγύησης για τους νέους" και τα καλεί να 
σπεύσουν να το πράξουν· πιστεύει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι, οι αρχές τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης και οι 
οργανώσεις των νέων θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας 
αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση της 
ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα τα 
προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. en

Τροπολογία 78
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση και το πανεπιστήμιο στην 
αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα 
θα πρέπει να προετοιμάζεται καλύτερα και 
να πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε 
αμοιβαία βάση επίσημα οι σπουδές που 
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έχουν πραγματοποιηθεί και τα προσόντα 
τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. en

Τροπολογία 79
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μειώση
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, μεταξύ άλλων με 
καλύτερη συνεργασία όλων των σχετικών 
ιδρυμάτων, και χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. de

Τροπολογία 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα, με την 
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πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται
επίσημα τα προσόντα τα οποία έχουν 
αποκτηθεί·

ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών 
σχολικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
πιστοποιούνται οι δεξιότητες που έχουν 
αποκτηθεί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα ΕΠΕΠ, στις διάφορες 
τυπικές, μη τυπικές και άτυπες 
μαθησιακές διαδρομές·

Or. it

Τροπολογία 81
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μειώση
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται μια 
πανενωσιακή αναγνώριση τόσο των 
επίσημων όσο και των ανεπίσημων 
προσόντων·

Or. de
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Τροπολογία 82
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μειώση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει την ανάγκη η ποιοτική 
μετάβαση από το σχολείο, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία 
θα πρέπει να προετοιμάζεται καλύτερα, να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μειώση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·
μία καλή πρακτική σε αυτό τον τομέα θα 
ήταν η δημιουργία σχέσης μεταξύ των 
επιχειρήσεων και της μέσης εκπαίδευσης, 
όπως για παράδειγμα να παραδίδονται 
μαθήματα από επιτυχημένους ειδικούς 
διαφόρων κλάδων ή σεμινάρια με σκοπό 
να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη δουλειά 
τους· είναι απαραίτητο να ενθαρρύνει 
αυτός ο νόμος την ίδρυση περισσότερων 
κέντρων ενημέρωσης σε θέματα 
σταδιοδρομίας ή να αποκτήσουν κίνητρα 
προς αυτή την κατεύθυνση όσα έχουν ήδη 
ιδρυθεί·

Or. bg

Τροπολογία 83
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο,
αλλά και το σχολικό προσανατολισμό, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα, και 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τους νέους"· πιστεύει ότι οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις των 
νέων θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη μιας αειφόρου στρατηγικής για 
τη μείωση της ανεργίας των νέων, ενώ στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
επίσημα τα προσόντα τα οποία έχουν 
αποκτηθεί·

Or. fr

Τροπολογία 84
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· έχει τη γνώμη ότι οι δεσμοί 
μεταξύ των  σχολικών ιδρυμάτων και των 
διαφόρων επαγγελματικών κύκλων και 
φορέων θα πρέπει να εντατικοποιηθούν· 
πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
οργανώσεις των νέων θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας 
αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση της 
ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα τα 
προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·
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Or. fr

Τροπολογία 85
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. εκτιμά ότι είναι ανάγκη να 
προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε 
προσόντα ώστε να η προσφορά 
κατάρτισης να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές συνθήκες της αγοράς 
εργασίας· επισημαίνει ότι η καλύτερη 
αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης είναι ένα από τα κλειδιά των 
πολιτικών απασχόλησης για τους νέους· 
έχει, συνεπώς, τη γνώμη  ότι η 
πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση" 
πρέπει να συνδέεται στενά με την 
πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες 
θέσεις εργασίας"· τονίζει ότι η μετάβαση 
από το σχολείο, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και το πανεπιστήμιο στην 
αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα 
θα πρέπει να προετοιμάζεται καλύτερα και 
να πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. fr

Τροπολογία 86
Vincenzo Iovine

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
επίσημα τα προσόντα τα οποία έχουν 
αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να διευκολύνεται η 
επίσημη αναγνώριση  των προσόντων τα 
οποία έχουν αποκτηθεί στα 27 κράτη 
μέλη·

Or. it

Τροπολογία 87
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι οργανώσεις των νέων θα 
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
μιας αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα 
τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, 
την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει 
να προετοιμάζεται καλύτερα και να 
πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί 
εταίροι, οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και 
οι οργανώσεις των νέων θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας 
αειφόρου στρατηγικής για τη μείωση της 
ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα τα 
προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 88
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – σημείο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των πανεπιστημίων, των 
οργανισμών κατάρτισης και των 
οργανώσεων νεολαίας για την υποστήριξη 
των νέων κατά την ένταξή τους στην 
επαγγελματική ζωή·

Or. fr

Τροπολογία 89
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό και 
Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων πρέπει να στηρίζει 
ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση 
σύστασης του Συμβουλίου για μια 
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων και 
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παροτρύνει το Συμβούλιο να την θεσπίσει 
το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση 
σύστασης του Συμβουλίου για μια 
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων και 
παροτρύνει το Συμβούλιο να την θεσπίσει 
το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. συνιστά να παροτρύνει η Επιτροπή 
τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα 
προγράμματα σπουδών της ανώτατης 
εκπαίδευσης εις τρόπον ώστε να 
συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα 
θεωρητικά μαθήματα με περιόδους 
επιμόρφωσης σε δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ορίζοντας ένα πλαίσιο 
εγγυήσεων και ελάχιστης ποιότητας που 
θα εξασφαλίζει η εκμάθηση και οι 
συνθήκες υπό τις οποίες θα εξελίσσονται 
οι περίοδοι αυτές της επιμόρφωσης, ώστε 
εν ουδεμιά περιπτώσει να μην πρόκειται 
για συγκεκαλυμμένο τρόπο εργασίας·
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Or. es

Τροπολογία 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. τονίζει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου, γνωστός παράγοντας 
κινδύνου αποκλεισμού στο μέλλον τόσο 
από την απασχόληση όσο και από την 
κοινωνία, πρέπει να μειωθεί σημαντικά· 
τονίζει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο 
πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά τρόπο 
πολυδιάστατο ο οποίος να συνδέεται με 
τα κοινωνικά μέτρα προς τόνωση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
μειονεκτούσες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. τονίζει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου, γνωστός παράγοντας 
κινδύνου αποκλεισμού στο μέλλον τόσο 
από την απασχόληση όσο και από την 
κοινωνία, πρέπει να μειωθεί σημαντικά· 
τονίζει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο 
πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά τρόπο 
πολυδιάστατο ο οποίος να συνδέεται με 
τα κοινωνικά μέτρα προς τόνωση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
μειονεκτούσες περιοχές·
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Or. en

Τροπολογία 95
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. είναι της γνώμης ότι πλείονες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η παρακολούθηση 
προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης 
και μέριμνας επηρεάζει θετικά τις 
σχολικές επιδόσεις των συμμετεχόντων 
και εν συνεχεία τη μετάβασή τους από το 
σχολείο στην αμειβόμενη εργασία, ιδίως 
στην περίπτωση παιδιών από περιβάλλον 
με χαμηλό εισόδημα και άλλα 
μειονεκτήματα· θεωρεί ότι πρέπει να 
δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στο να 
φθάνει η καταβαλλόμενη προσπάθεια στα 
παιδιά από νεαρής ηλικίας με στόχο το να 
βοηθούνται εκείνα που προέρχονται από 
μειονεκτούσες ομάδες και να 
εξασφαλίζεται η τακτική συμμετοχή τους 
σε παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 96
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς 
και τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 

6. είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη
πρέπει να λάβουν μέτρα για να παρέχουν
όσον το δυνατό περισσότερες 
πληροφορίες, επιλογή και κατάρτιση για
να βοηθούνται οι νέοι να αξιοποιούν τις 
δυνατότητές τους, πιστεύει όμως 
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ενσωμάτωση· ακράδαντα ότι τούτο επιτυγχάνεται με το 
να υπάρχει κόσμος που αναπτύσσει 
δράση επί τόπου σε κλίμακα τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε έκαστο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς 
και τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προς στήριξη του ρόλου που 
διαδραματίζει το σχολείο και η οικογένεια 
στην καθοδήγηση των νέων στην επιλογή 
επαγγέλματος· τονίζει πόσο αναγκαίο 
είναι να μετριάζεται ο ρόλος του 
κοινωνικού περιβάλλοντος των νέων όταν 
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη 
μελλοντική σταδιοδρομία τους·

Or. en

Τροπολογία 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να στηριχθεί το οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς 
και το σχολείο στην καθοδήγηση των νέων 
στην επιλογή σταδιοδρομίας και στο να 
εξεύρουν επάγγελμα·

Or. en
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Τροπολογία 99
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν συμβουλευτικές συνεδρίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 
πρόγραμμα των οποίων θα προκύπτει 
ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
απαιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κλίσεις) 
του κάθε μαθητή· η κατάρτιση των 
προγραμμάτων θα αποτελεί το αποκύημα 
συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών 
φορέων εκπαίδευσης και απασχόλησης 
καθώς επίσης και των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. el

Τροπολογία 100
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
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ενσωμάτωση· ενσωμάτωση· τονίζει ότι το σχολείο που 
προσφέρει μαθήματα με επαγγελματική 
κατεύθυνση, που μεταδίδει ενημέρωση 
για επαγγελματικά θέματα, που εντοπίζει 
και προωθεί χαρίσματα και δεξιότητες, 
εκπαιδεύει δε σε συνεντεύξεις για 
πρόσληψη, έχει ιδιαίτερο ρόλο ως προς 
την παροχή προσόντων στην αγορά 
εργασίας·  επιπλέον, σε πολλές 
περιπτώσεις χρειάζεται εξατομικευμένη 
υποστήριξη με την παροχή κατάλληλων 
συνομιλητών στην επιλογή επαγγέλματος 
και στην επαγγελματική ένταξη·

Or. de

Τροπολογία 101
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση· τονίζει ότι μόνο έτσι μπορεί 
να διαμορφωθεί η πρόσβαση σε 
διαφορετικούς δρόμους εκπαίδευσης, 
ανεξαρτήτως κοινωνικής καταγωγής, και 
είναι έτσι ευκολότερη για τους νέους μια 
επαγγελματική επιλογή που να 
ανταποκρίνεται στις εφέσεις και στις 
επιθυμίες τους·

Or. de
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Τροπολογία 102
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση· πιστεύει ότι ο νέος πρέπει 
να εξετάζεται ως ολότητα, με τα 
προσόντα και την κατάρτισή του, αλλά 
και με τις φιλοδοξίες του, το οικογενειακό 
και κοινωνικό περιβάλλον του και το 
πλαίσιο της ζωής του·

Or. fr

Τροπολογία 103
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση, ενώ  τα δύο αυτά 
περιβάλλοντα πρέπει να εργάζονται ως 
εταίροι και όχι χωριστά·

Or. fr
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Τροπολογία 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και 
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να 
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προς ενίσχυση του ρόλου που 
διαδραματίζουν η οικογένεια, οι 
οργανώσεις νέων και το κοινωνικό 
περιβάλλον των νέων καθώς και το σχολείο 
στην καθοδήγηση των νέων στην επιλογή 
σταδιοδρομίας και στο να εξεύρουν 
επάγγελμα·

Or. en

Τροπολογία 105
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και
τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να
υποστηριχθούν όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
προετοιμασία για την επαγγελματική 
ενσωμάτωση·

6. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προς ενίσχυση του ρόλου που 
διαδραματίζουν η οικογένεια, οι 
οργανώσεις νέων και το κοινωνικό 
περιβάλλον των νέων καθώς και το σχολείο 
στην καθοδήγηση των νέων στην επιλογή 
σταδιοδρομίας και στο να εξεύρουν 
επάγγελμα·

Or. en

Τροπολογία 106
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. είναι της γνώμης ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών καθοδήγησης 
σταδιοδρομίας και επαγγελματικού 
προσανατολισμού· τονίζει πόσο 
σημαντική είναι η συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό, τη 
διοργάνωση, την παροχή στην πράξη και 
τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών 
για να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι 
υπηρεσίες είναι σε συντονισμό με την 
αγορά εργασίας και παρέχονται 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 107
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
οι οργανώσεις νέων μπορούν, με 
κατάλληλα μέτρα, να δώσουν στους 
γονείς και τα σχολεία τα εφόδια για να 
γίνουν ικανοί συνομιλητές στην 
επαγγελματική επιλογή, ήδη πολύ πριν 
από τη μετάβαση στην επαγγελματική 
κατάρτιση· όσον αφορά νέους που έχουν 
ανάγκη από ιδιαίτερη υποστήριξη, τα 
μέτρα υποστήριξης γλωσσικού και 
τεχνικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένα στους γονείς και στο 
κοινωνικό περιβάλλον· 

Or. de
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Τροπολογία 108
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει τη σημασία της άτυπης 
εκπαίδευσης  μέσω των δικτύων peer-to-
peer (μεταξύ ισοτίμων), ιδίως στο πλαίσιο 
της εργασίας οργανώσεων νεολαίας, της 
πρόσκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων για 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό και 
της επαγγελματικής ένταξης μέσα από 
κοινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
διεθνείς συναντήσεις και εθελοντική 
κοινωνική στράτευση·

Or. de

Τροπολογία 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει ένα πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού των εν ισχύι συστημάτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού και να 
ενισχύσει την διασύνδεση και την 
συνεργασία των συστημάτων αυτών σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα· είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν περισσότερο ειδικευμένες 
υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος, οι 
οποίες να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με 
τις υπηρεσίες των λοιπών κρατών, ώστε 
να μπορούν να παρέχουν αξιόπιστη και 
σύγχρονη ενημέρωση σχετικά με τις 
δυνατότητες που υπάρχουν στις διάφορες 
ευρωπαϊκές αγορές εργασίας καθώς και 
τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ή να 
αποκτήσει ο κάθε νέος προκειμένου να 
καταλάβει κάποια κενή θέση σε αυτές·
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Or. es

Τροπολογία 110
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Draft opinion Amendment

6 α. υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα ήταν 
χρήσιμο να αναληφθούν δράσεις σχετικά 
με την υποστήριξη των νέων για την 
επιλογή μιας βιώσιμης καριέρας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο της 
εγχώριας, όσο και της ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας. Οι συγκεκριμένες 
δράσεις θα μπορούσαν να συνοδευτούν 
και με σχετικές περιόδους μαθητείας·

Or. el

Τροπολογία 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

7. είναι της γνώμης ότι οι επιλογές 
επαγγέλματος εξακολουθούν να 
βασίζονται στο φύλο και ότι τούτο 
συνιστά παράγοντα που επιτείνει την 
ανισότητα των φύλων· τονίζει ότι τούτο 
έχει αντίκτυπο τόσο στην ανεργία των 
γυναικών όσο και τη φτώχεια· τονίζει ότι
πρέπει να ληφθούν μέτρα προς περιεκτική 
επισκόπηση των δυνατών επιλογών 
σταδιοδρομίας και ότι πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια από νεαρής ηλικίας για να 
αναπτύξουν ενδιαφέρον και να τύχουν 
υποστήριξης τα κορίτσια συγκεκριμένα να
επιλέγουν επαγγέλματα "μαθηματικά και 
τεχνικά"·
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Or. en

Τροπολογία 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, 
γενικότερης εικόνας των επαγγελματικών 
δυνατοτήτων, κυρίως με το σκοπό τα
νεαρά κορίτσια να ενδιαφερθούν έγκαιρα 
για επαγγέλματα "μαθηματικά και τεχνικά"
και να ενθαρρυνθούν προς την 
κατεύθυνση αυτή·

7. είναι της γνώμης ότι οι επιλογές 
επαγγέλματος εξακολουθούν να 
βασίζονται στο φύλο και ότι τούτο 
συνιστά παράγοντα που επιτείνει την 
ανισότητα των φύλων· τονίζει ότι τούτο 
έχει αντίκτυπο τόσο στην ανεργία των 
γυναικών όσο και τη φτώχεια· τονίζει ότι
πρέπει να ληφθούν μέτρα προς περιεκτική 
επισκόπηση των δυνατών επιλογών 
σταδιοδρομίας και ότι πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια από νεαρής 
ηλικίας για να αναπτύξουν ενδιαφέρον 
και να τύχουν υποστήριξης τα κορίτσια
συγκεκριμένα να επιλέγουν επαγγέλματα
"μαθηματικά και τεχνικά"·

Or. en

Τροπολογία 113
Vincenzo Iovine

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν 
οι διακρίσεις με βάση το φύλο, που συχνά 
εμποδίζουν ή αποθαρρύνουν τις γυναίκες
να στραφούν στην επιλογή ορισμένων  
επαγγελμάτων, να λαμβάνονται μέτρα για 
την παροχή μιας πλήρους εικόνας των 
επαγγελματικών δυνατοτήτων και να  
υποστηρίζονται έγκαιρα  τα νεαρά 
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"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση 
αυτή·

κορίτσια να ενδιαφερθούν για 
επαγγέλματα τεχνικού-επιστημονικού 
χαρακτήρα·

Or. it

Τροπολογία 114
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα
"μαθηματικά και τεχνικά" και να
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

7. είναι της γνώμης ότι η επιλογή 
επαγγέλματος πρέπει να μην επηρεάζεται 
σε τόσο καθοριστικό βαθμό από τον 
παράγοντα φύλο και ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προς περιεκτική επισκόπηση των 
δυνατοτήτων εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης και εν 
συνεχεία επιλογής σταδιοδρομίας και ότι 
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από 
νεαρής ηλικίας για να αναπτύξουν 
ενδιαφέρον και να τύχουν υποστήριξης τα 
κορίτσια συγκεκριμένα να επιλέγουν
επαγγέλματα που απαιτούν 
επιστημονικές, τεχνικές, μηχανοτεχνικές 
και μαθηματικές δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 115
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, 

7. είναι της γνώμης ότι η επιλογή 
επαγγέλματος πρέπει να μην επηρεάζεται 
σε τόσο καθοριστικό βαθμό από τον 
παράγοντα φύλο και ότι πρέπει να 
ληφθούν μέτρα προς περιεκτική 
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γενικότερης εικόνας των επαγγελματικών 
δυνατοτήτων, κυρίως με το σκοπό τα 
νεαρά κορίτσια να ενδιαφερθούν έγκαιρα 
για επαγγέλματα "μαθηματικά και τεχνικά"
και να ενθαρρυνθούν προς την 
κατεύθυνση αυτή·

επισκόπηση των δυνατοτήτων επιλογής 
σταδιοδρομίας και ότι πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια από νεαρής 
ηλικίας για να αυξηθεί το ενδιαφέρον που 
δεικνύουν οι νέοι και των δύο φύλων σε
επαγγέλματα "μαθηματικά και τεχνικά"·

Or. en

Τροπολογία 116
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
σχετικά με τα μαθηματικά, την 
πληροφορική, τις φυσικές επιστήμες και 
την τεχνολογία ενώ τα αγόρια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για παιδαγωγικά, 
νοσηλευτικά και κοινωνικά επαγγέλματα  
και να ενθαρρυνθούν αμφότερα προς τις
κατευθύνσεις αυτές·

Or. de

Τροπολογία 117
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
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επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κατά προτεραιότητα τοπικών,
προβλέποντας, προς το σκοπό αυτό, 
τοπικές υπηρεσίες για τη στήριξη των 
προσπαθειών  των νέων και 
επαγγελματικό προσανατολισμό, και 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων,
συγκεκριμένα μέσω των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών επί θεμάτων ισότητας, κυρίως 
με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

Or. pt

Τροπολογία 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά", ειδικότερα σε 
ορισμένους στρατηγικούς τομείς της 
ανάπτυξης όπως το περιβάλλον και η 
εξοικονόμηση ενέργειας·

Or. it

Τροπολογία 120
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν 
συμπεριφορές που συνίστανται στην 
επιλογή ενός επαγγέλματος με βάση 
κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα 
για την παροχή μιας πλήρους, γενικότερης 
εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, 
κυρίως με το σκοπό τα νεαρά κορίτσια να 
ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα 
"μαθηματικά και τεχνικά" και να 
ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·
δεδομένης της μελλοντικής έλλειψης σε 
ειδικευμένο δυναμικό, πρέπει να 
προωθηθεί στοχοθετημένα το δυναμικό 
κοριτσιών και γυναικών· πρέπει ιδίως να 
αντιμετωπιστεί στοχοθετημένα μέσω 
προγραμμάτων στήριξης η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση των κοριτσιών και των 
νέων γυναικών σε σχέση με τις φυσικές 
επιστήμες και τα τεχνικά επαγγέλματα·

Or. de
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Τροπολογία 121
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. τονίζει ότι οι νέοι έχουν να επιλέξουν 
από μια όλο και μεγαλύτερη πληθώρα 
προσφορών στην εκπαίδευση· είναι της 
άποψης ότι πρέπει να ενημερώνονται 
διαρκώς σχετικά με τις εξελίξεις στην 
αγορά εργασίας, ώστε να αναπτύσσονται 
οι δεξιότητες που χρειάζονται 
περισσότερο, με σκοπό να μη μείνει 
κανένας απόφοιτος με πλήρη εκπαίδευση 
ή κατάρτιση χωρίς θέση απασχόλησης 
και να εναρμονίζονται ο σχολικός και ο 
εργασιακός τομέας·

Or. de

Τροπολογία 122
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
την επαγγελματική εκπαίδευση σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς 
υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα 
στα κράτη μέλη αναφορικά με τα 
ποσοστά συμμετοχής και την οργάνωση 
στον εν λόγω τομέα, σημειώνοντας ότι θα 
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 σχετικά με την 
καταπολέμηση της σχολικής 
εγκατάλειψης και της καταπολέμησης 
της ανεργίας· υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών, στο πλαίσιο της ανοικτής 
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μεθόδου συντονισμού·

Or. el

Τροπολογία 123
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. υπογραμμίζει τη σημασία 
δημιουργίας ευέλικτων μορφών 
εκπαίδευσης, όπως το ανοικτό 
πανεπιστήμιο ή την ενίσχυση της χρήσης 
του διαδικτύου στο πλαίσιο των 
μαθημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, 
προκειμένου οι νέοι να έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε υψηλού 
επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευση, 
χωρίς να αποκλείονται από αυτά λόγω 
απόστασης, ή λόγω ωραρίων· Δεδομένης 
και της καθυστερημένης εισόδου των 
νέων στην αγορά εργασίας, αλλά και των 
προβλημάτων βιωσιμότητας των 
ασφαλιστικών ταμείων, είναι εξαιρετικής 
σημασίας να υπάρχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για το συνδυασμό σπουδών 
και εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας,

8. υπογραμμίζει ότι η λήψη μέτρων χωρίς 
αποκλεισμούς στον τομέα της αγοράς
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συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

εργασίας, όπως είναι η εκτέλεση
προγραμμάτων εργασίας για τους νέους 
που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο 
καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, βιώσιμων και καλής 
ποιότητας, η αναγνώριση εθελοντικής 
εργασίας ως επαγγελματικής εμπειρίας 
καθώς και η προώθηση του 
επιχειρηματικού πνεύματος είναι
ουσιαστικά στοιχεία για να 
αντιμετωπισθεί με επιτυχία η ανεργία των 
νέων· τονίζει ότι η ΕΕ θέτει στη διάθεση 
των νέων πλειάδα μέσων 
χρηματοδότησης από μηχανισμούς όπως
είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα 
προγράμματα κινητικότητας (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) και το πρόγραμμα 
υπέρ της νεολαίας αλλ' ότι η μεγάλη 
ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων καθιστά 
δύσκολη για τις οργανώσεις των νέων την 
πρόσβαση σε πόρους που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους· 
τονίζει πόσο αναγκαίο είναι η παροχή 
πόρων υπέρ των νέων να είναι εύκολα 
προσβάσιμη, να μπορεί να τυγχάνει 
διαχείρισης από εθελοντές και μικρές 
οργανώσεις, όπου χρειάζεται, και να 
επιτρέπει τη χρηματοδότηση γενικού 
χαρακτήρα μέτρων τα οποία 
ενσωματώνουν πλείονες διαστάσεις όπως 
είναι η απασχόληση, η κινητικότητα, η 
κοινωνική ενσωμάτωση και οι 
πολιτιστικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας,

8. υπογραμμίζει ότι η λήψη μέτρων χωρίς 
αποκλεισμούς στον τομέα της αγοράς
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συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

εργασίας, όπως είναι η εκτέλεση
προγραμμάτων εργασίας για τους νέους 
που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο 
καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, βιώσιμων και καλής 
ποιότητας είναι ουσιαστικά στοιχεία για 
να αντιμετωπισθεί με επιτυχία η ανεργία 
των νέων· τονίζει ότι η ΕΕ θέτει στη 
διάθεση των νέων πλειάδα μέσων 
χρηματοδότησης από μηχανισμούς όπως
είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα 
προγράμματα κινητικότητας (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) και το πρόγραμμα 
υπέρ της νεολαίας αλλ' ότι η μεγάλη 
ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων καθιστά 
δύσκολη για τις οργανώσεις των νέων την 
πρόσβαση σε πόρους που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίζει καλύτερη 
χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου για να αυξηθεί η απασχόληση 
των νέων· τονίζει πόσο αναγκαίο είναι η 
παροχή πόρων υπέρ των νέων να είναι 
εύκολα προσβάσιμη, να μπορεί να 
τυγχάνει διαχείρισης από εθελοντές και 
μικρές οργανώσεις, όπου χρειάζεται, και 
να επιτρέπει τη χρηματοδότηση γενικού 
χαρακτήρα μέτρων τα οποία 
ενσωματώνουν πλείονες διαστάσεις όπως 
είναι η απασχόληση, η κινητικότητα, η 
κοινωνική ενσωμάτωση και οι 
πολιτιστικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 126
Vincenzo Iovine

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

8. υπογραμμίζει ότι χωρίς την εφαρμογή
μιας στρατηγικής συντονισμένης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη 
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εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων·

μιας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
υποστηρίζονται και από το δημόσιο, καθώς 
και της δημιουργίας νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να
μειωθεί η ανεργία των νέων·

Or. it

Τροπολογία 127
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά εργασίας καθώς και η 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 
αειφόρων και καλής ποιότητας, είναι 
απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπισθεί η 
ανεργία των νέων και ότι τα υφιστάμενα 
ταμεία, όπως, π.χ., το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

Or. en

Τροπολογία 128
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
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στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

στην αγορά εργασίας, βασιζόμενη σε 
επιχειρηματικό πνεύμα και σε περιβάλλον 
φιλικό στην ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων εργασίας για τους νέους 
που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο 
καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

Or. en

Τροπολογία 129
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό 
και με γνώμονα την αποτελεσματικότητα
προς αυτή την κατεύθυνση κατά τρόπο 
πλέον στοχοθετημένο·

Or. en
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Τροπολογία 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων, καλής ποιότητας
και με αξιοπρεπείς μισθούς, είναι 
απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπισθεί η 
ανεργία των νέων και ότι τα υφιστάμενα 
ταμεία, όπως, π.χ., το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

Or. pt

Τροπολογία 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων·

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
υποστηρίζονται και από το δημόσιο καθώς 
και της δημιουργίας νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων, όπως 
και νέων επιχειρήσεων, με τη διασφάλιση 
της προώθησης της κουλτούρας της 
επιχείρησης στο σχολείο, κινήτρων για 
την έναρξη των πρωτοβουλιών, τεχνικής 
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συνδρομής για την εκκίνηση, 
απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών για την επίσπευση των 
σχετικών ενεργειών, δικτύων υπηρεσιών 
σε τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της 
διαχείρισης, συνδέσεων με πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα για να προωθηθεί 
η καινοτομία ως προς τα προϊόντα και τις 
διαδικασίες·

Or. it

Τροπολογία 132
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο·

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο, ιδίως όσον αφορά τη 
στήριξη της νεολαίας με την πρόβλεψη 
τοπικών υπηρεσιών που την υποδέχονται, 
την ενημερώνουν, την προσανατολίζουν 
και της προτείνουν κατάρτιση  
εξειδικευμένη και προσιτή, κατά το 
δυνατόν κοντά στον τόπο κατοικίας·

Or. fr
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Τροπολογία 133
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο· европейският социален 
фонд (ЕСФ), трябва да бъдат използвани 
по-целенасочено в тази връзка;

8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική 
στην αγορά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
εργασίας για τους νέους που θα 
χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, αειφόρων και καλής 
ποιότητας, είναι απαραίτητα μέσα για να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι 
τα υφιστάμενα ταμεία, όπως, π.χ., το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον 
στοχοθετημένο· τονίζει την αναγκαιότητα 
μιας προσιτότερης και διαφανέστερης 
μεθόδου για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου· 

Or. bg

Τροπολογία 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την αναβάθμιση του ρόλου της ΕΤΕ ως 
προς την σχεδίαση προγραμμάτων 
χρηματοδότησης για τους φοιτητές και 
την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης 
μεταξύ των νέων. Εκτιμά ότι ο ρόλος της 
ΕΤΕ πρέπει να αναβαθμισθεί έτι 
περαιτέρω προκειμένου να προβεί σε 
επενδύσεις σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη και 
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ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις οι οποίες 
καταβάλλουν τις μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την πρόσληψη και την 
ποιοτική επιμόρφωση των νέων·

Or. es

Τροπολογία 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 β. υπογραμμίζει τoν σημαντικό ρόλο 
των ΜΜΕ διότι απασχολούν μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού και, κατά 
συνέπεια, και των νέων της Ευρώπης και, 
για τον λόγο αυτό, θεωρεί απαραίτητη 
την υποστήριξη των ΜΜΕ για την συνεχή 
επιμόρφωση των εργαζομένων σε αυτές 
με σκοπό την βελτίωση των προσόντων 
τους και της ανταγωνιστικότητάς τους. 
Συνιστάται να εξετασθεί η δυνατότητα να 
δημιουργηθούν κοινές ενδο-ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες επιμόρφωσης για τους 
εργαζόμενους των ΜΜΕ·

Or. es

Τροπολογία 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 γ.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
της αυτοαπασχόλησης για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
την δημιουργία νέων ευκαιριών για τους 
νέους. Για τον λόγο αυτό, ζητεί από την 
Επιτροπή να σχεδιάσει περισσότερο 
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φιλόδοξα προγράμματα συνεργασίας 
μεταξύ κυβερνήσεων, πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων για τον προσανατολισμό και 
την καθοδήγηση των νέων που επιθυμούν 
να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση. 
Ζητεί να προωθήσει η Επιτροπή την 
αντίληψη σχετικά με την 
αυτοαπασχόληση των νέων στο κάθε 
κράτος μέλος·

Or. es

Τροπολογία 137
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. σημειώνει την σημασία βελτίωσης 
των δημόσιων υπηρεσιών εύρεσης 
εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης, 
στο πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας 
των νέων αφενός, και αφετέρου στην 
παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα, ακόμα και 
σε ανέργους, που θα είναι συμβατά με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι 
οι θέσεις κατάρτισης που 
χρηματοδοτούνται δημόσια αποτελούν ένα 

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους στη ζωή
πρέπει να τύχουν υποστήριξης όσον 
αφορά τις ατομικές ανάγκες τους και με 
εστίαση σε μέτρα που αυξάνουν την
ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας 
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αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση·

και την πρόσβασή τους σε θέσεις 
εργασίας ποιότητας· θεωρεί ότι οι θέσεις 
κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια μπορεί να αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση· τονίζει ωστόσο ότι η 
ενσωμάτωση στην πρώτη αγορά εργασίας 
είναι ουσιαστικής σημασίας και ότι 
οιαδήποτε μέτρα ενσωμάτωσης πρέπει να 
αποσκοπούν στην πρόσβαση στην 
κανονική αγορά εργασίας από νωρίς και 
την ανάγκη να υπηρετείται κανείς από 
μέτρα στήριξης που επικεντρώνονται 
στην ανάγκη των ατόμων· τονίζει τις 
ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
φτωχοί νέοι όσον αφορά την απόκτηση 
εμπειρίας στο εξωτερικό λόγω 
περιορισμών που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση και τη γνώση γλωσσών 
και σε μερικές περιπτώσεις λόγω 
διακρίσεων βάσει χώρου· είναι 
πεπεισμένο ότιη παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης πρέπει να αντιμετωπίζει ειδικά 
τις ανάγκες που έχουν οι πλέον 
μειονεκτούντες·

Or. en

Τροπολογία 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι 
οι θέσεις κατάρτισης που 
χρηματοδοτούνται δημόσια αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους στη ζωή
πρέπει να τύχουν υποστήριξης όσον 
αφορά τις ατομικές ανάγκες τους και με 
εστίαση σε μέτρα που αυξάνουν την
ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας 
και την πρόσβασή τους σε θέσεις 
εργασίας ποιότητας· θεωρεί ότι οι θέσεις 
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μειονεκτική θέση· κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια μπορεί να αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση· τονίζει ωστόσο ότι η 
ενσωμάτωση στην πρώτη αγορά εργασίας 
είναι ουσιαστικής σημασίας και ότι 
οιαδήποτε μέτρα ενσωμάτωσης πρέπει να 
αποσκοπούν στην πρόσβαση στην 
κανονική αγορά εργασίας από νωρίς και 
την ανάγκη να υπηρετείται κανείς από 
μέτρα στήριξης που επικεντρώνονται 
στην ανάγκη των ατόμων· τονίζει τις 
ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
φτωχοί νέοι όσον αφορά την απόκτηση 
εμπειρίας στο εξωτερικό λόγω 
περιορισμών που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση και τη γνώση γλωσσών 
και σε μερικές περιπτώσεις λόγω 
διακρίσεων βάσει χώρου· είναι 
πεπεισμένο ότι η παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης πρέπει να αντιμετωπίζει ειδικά 
τις ανάγκες που έχουν οι πλέον 
μειονεκτούντες·

Or. en

Τροπολογία 140
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι 
οι θέσεις κατάρτισης που 
χρηματοδοτούνται δημόσια αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους, δίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση σε όσους ευρίσκονται 
εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης,
πρέπει να λάβουν στήριξη σε ατομική 
βάση για να βοηθηθούν να περατώσουν 
την εκπαίδευσή τους, να αυξήσουν τη 
δυνατότητά τους για ανεύρεση 
απασχόλησης και να διευκολυνθούν στη 
μετάβαση από την απασχόληση στην 
εκπαίδευση, και ότι οι θέσεις κατάρτισης 
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που χρηματοδοτούνται δημόσια αποτελούν 
ένα αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης 
των νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση·

Or. en

Τροπολογία 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι 
οι θέσεις κατάρτισης που 
χρηματοδοτούνται δημόσια αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί 
η επαγγελματική επιμόρφωση όλων των 
νέων, μέσω ατομικής υποστήριξης και ότι 
οι φορείς κατάρτισης που 
χρηματοδοτούνται δημόσια και στους 
οποίους η πρόσβαση είναι δωρεάν,
αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο 
ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

Or. pt

Τροπολογία 142
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
καταστούν ικανοί  για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·
υπογραμμίζει ότι η στοχοθετημένη 
υποστήριξη παιδιών και νέων ήδη από το 
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σχολείο είναι προϋπόθεση για μια 
επιτυχημένη ένταξη στην αγορά εργασίας· 

Or. de

Τροπολογία 143
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·
πέραν τούτων τα κριτήρια που 
θεσπίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα δεν θα προβαίνουν σε 
προσδιορισμό των "φτωχών" και "μη 
φτωχών" Ευρωπαίων πολιτών αλλά οι 
ομάδες αυτές θα ορίζονται από πρότυπα 
που ήδη έχουν θέσει τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 144
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
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μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση 
και ειδικά εκείνων με αναπηρίες ώστε να 
μειώνεται ο κίνδυνος να ευρεθούν χωρίς 
εργασιακή απασχόληση και σε 
κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 145
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·
καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ενθαρρύνουν ενημερωτικές 
εκστρατείες σχετικά με τις δυνατότητες 
σπουδών και εκπαίδευσης νέων με 
αναπηρία, όπως για παράδειγμα το έργο 
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με 
Αναπηρία και του Φοιτητικού Δικτύου 
Έρασμος "Έρασμος για Άτομα με 
Αναπηρία"·

Or. bg

Τροπολογία 146
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια καθώς και ένα τυποποιημένο 
βοηθητικό σύστημα με συνομιλητές σε 
θέματα κατάρτισης αποτελούν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενσωμάτωσης των 
νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση·

Or. de

Τροπολογία 147
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες 
ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας 
μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, ακόμη 
και πρόσβασης στη χορηγία, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται 
δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο ενσωμάτωσης των νέων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

Or. fr

Τροπολογία 148
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. διαπιστώνει ότι ιδιαίτερα η ομάδα 
ΝΕΕΤ, νέοι άνθρωποι που ούτε 
επαγγελματική απασχόληση έχουν ούτε 
καταρτίζονται, διατρέχουν τον κίνδυνο 
μακρόχρονης ανεργίας· είναι της άποψης 
ότι πρέπει να προωθηθούν ενημερωτικές 
εκστρατείες σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, με σκοπό να ενημερώνονται νέοι 
που κινδυνεύουν ιδιαίτερα σχετικά με τα 
υφιστάμενα μέτρα σχολικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και να 
αποκτούν άμεση σχέση με την αρμόδια 
υπηρεσία απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης 
για τους νέους με αναπηρία, σχεδιάζοντας 
ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης και 
προωθώντας περισσότερο τις ενισχύσεις 
για την πρόσληψη του σημαντικού αυτού 
τμήματος των νέων, με σκοπό την 
βελτίωση της κοινωνικής τους 
ενσωμάτωσης και επιτυχίας·

Or. es

Τροπολογία 150
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. τονίζει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η κινητικότητα, τόσο η 
εκπαιδευτική όσο και η επαγγελματική, 
διότι όχι μόνο αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο για την επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη, αλλά και επιτρέπει 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και συμβάλλει στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 151
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
νέοι τρόποι κατάρτισης, ειδικά εκείνοι 
που βασίζονται στη συνεργασία 
πανεπιστημίου-επιχείρησης η οποία 
ανταποκρίνεται στην αρχή της ανάπτυξης 
των ορθών δεξιοτήτων για την προσφορά 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 152
Bastiaan Belder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. τονίζει ότι το πρόγραμμα εργασίας 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
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Εργασίας (Eurofound) περιλαμβάνει το 
ειδικό έργο 'Ενεργός ενσωμάτωση νέων 
με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας' και 
επισημαίνει τον ζωτικής σημασίας ρόλο 
που διαδραματίζουν τα κέντρα 
κατάρτισης που παρέχουν κατάρτιση σε 
κοινωνικές και επαγγελματικές 
δεξιότητες για νέους με αναπηρίες και 
εκείνους που έχουν μεγαλώσει σε 
ιδρύματα· ζητεί να στηριχθεί η ανάπτυξη 
και χρήση αυτών των κέντρων 
κατάρτισης, όπου χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 153
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την πλήρη 
καταγραφή του φαινομένου των νέων που 
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Καλεί την επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να εντοπιστούν οι λόγοι που 
οι εν λόγω νέοι περιθωριοποιούνται και 
να προτείνουν δράσης για την επανένταξη 
τους, αλλά και για την καταπολέμηση του 
εν λόγω φαινομένου, στο πλαίσιο 
επίτευξης των στόχων για την ερχόμενη 
δεκαετία σχετικά με την 
απασχολησιμότητα, την 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
εργατικού δυναμικού και την 
καταπολέμηση της σχολικής 
εγκατάλειψης·

Or. el
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Τροπολογία 154
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες 
τις φάσεις επαγγελματικού 
προσανατολισμού και κατά την 
επαγγελματική ένταξη και ότι θα έπρεπε 
να δίνεται στους νέους η ευκαιρία να 
εντάσσονται στην αγορά εργασίας με 
καθορισμένες περιόδους πρακτικής 
άσκησης, με ή χωρίς αμοιβή, ή με 
συμβάσεις εργασίας περιορισμένου 
χρόνου, αλλά ότι δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποκαθιστούν κανονικές 
θέσεις εργασίας· θα πρέπει κατ’ αρχήν να 
προβλέπονται κοινωνικά δικαιώματα και 
να τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις εν λόγω 
πρακτικές περιόδους άσκησης·

Or. de

Τροπολογία 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα 
τα στάδια της διεργασίας επιλογής 
επαγγέλματος, υπενθυμίζει την ανάγκη να 
ορίζονται ελάχιστα πρότυπα για τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης, όπως 
είναι επαρκές εισόδημα και επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας, και να 
εξασφαλίζεται εκπαιδευτική αξία· 
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ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές
περιόδους άσκησης·

υπενθυμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης δεν πρέπει να αντικαθιστούν 
στις πραγματικές θέσεις εργασίας· τονίζει 
ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ένα
νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής
άσκησης και ότι η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει σχέδιο δράσης με 
χρονοδιάγραμμα όπου να σκιαγραφείται 
και το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πλαίσιο 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 156
Roger Helmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, όπως αυτά θεσπίζονται από 
τα πρότυπα εργασίας των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 157
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένες και να εγγυώνται ένα 
επαρκές εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί 
επειγόντως σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις εν λόγω 
πρακτικές περιόδους άσκησης σε όλα τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Or. de

Τροπολογία 158
Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης, στο βαθμό που εξυπηρετούν 
σαφώς την κατάρτιση των ασκουμένων,
είναι ένα κατάλληλο μέσο επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε όλα τα στάδια της 
επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να υποκαθιστούν 
κανονικές θέσεις εργασίας και θα πρέπει 
να εγγυώνται ένα επαρκές εισόδημα και 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας, και ότι θα 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις εν 
λόγω πρακτικές περιόδους άσκησης, για να 
αποφευχθεί η εκμετάλλευση των 
ασκουμένων·

Or. de
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Τροπολογία 159
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι ποιοτικής 
πρακτικής άσκησης είναι ένα κατάλληλο 
μέσο επαγγελματικού προσανατολισμού, 
σε όλα τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά 
ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης· καλεί να περιληφθούν 
η πραγματοποίηση άσκησης και η 
εθελοντική εργασία στο συνολικό χρόνο 
εργασίας και στη συνταξιοδοτική 
ασφάλιση·

Or. bg

Τροπολογία 160
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας· τονίζει τη σημασία που έχει η 
βελτίωση της ποιότητας των περιόδων 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας,
τονίζει δε ότι πρέπει να θεσπισθεί
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ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 161
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές 
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης, 
και ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις εν 
λόγω πρακτικές περιόδους άσκησης·

Or. el

Τροπολογία 162
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται ένα επαρκές
εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, και ότι θα πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα 
τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να εγγυώνται εισόδημα και 
κοινωνική προστασία, και ότι θα πρέπει 
να τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο ποιότητας για τις εν λόγω 
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ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

πρακτικές περιόδους άσκησης·

Or. de

Τροπολογία 163
Licia Ronzulli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. ζητεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
που αποσκοπούν στην προώθηση της 
κινητικότητας να παραταθούν πέραν του 
2013 και καλεί επίσης την Επιτροπή να 
προβλέψει αύξηση των χρηματοδοτικών 
πόρων που προορίζονται γι’ αυτά στο 
πλαίσιο της εκπόνησης των μελλοντικών 
προγραμμάτων πλαίσιο·

Or. it

Τροπολογία 164
Elizabeth Lynne

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

11. υπογραμμίζει ότι το ιδεώδες θα ήταν
οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε προσφορές 
διαρκούς επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
και ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται ήδη από την 
είσοδο των νέων στην επαγγελματική ζωή.

Or. en
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Τροπολογία 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω κατάρτιση 
αφού αρχίσουν να εργάζονται και ότι η εν 
λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

Or. en

Τροπολογία 166
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω 
εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και ότι η προσέγγιση της
δια βίου μάθησης θα πρέπει να λαμβάνει 
στήριξη ήδη από την είσοδο των νέων 
στην επαγγελματική ζωή.

Or. en

Τροπολογία 167
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και ότι η εν λόγω δια βίου 
μάθηση θα πρέπει να ενθαρρύνεται ήδη 
από την είσοδο των νέων στην 
επαγγελματική ζωή.

Or. en

Τροπολογία 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, με 
ώρες επιμόρφωσης, περιλαμβανόμενες 
στο ωράριο εργασίας, και ότι η εν λόγω 
δια βίου μάθηση θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

Or. pt

Τροπολογία 169
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
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επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή εξίσου όσο 
και η επαγγελματική τους εξέλιξη.

Or. de

Τροπολογία 170
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή, ενώ τα 
κράτη μέλη πρέπει να προτρέπονται να 
εγκαταστήσουν υποδομές για την 
ανεξάρτητη παροχή συμβουλών σε 
θέματα μετεκπαίδευσης, για να 
διασφαλιστεί η συστηματική 
μετεκπαίδευση·

Or. de

Τροπολογία 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω διά βίου μάθηση θα πρέπει 

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 
ότι η εν λόγω συνεχής και διά βίου 
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να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των 
νέων στην επαγγελματική ζωή.

μάθηση θα πρέπει να ενθαρρύνεται ήδη 
από την είσοδο των νέων στην 
επαγγελματική ζωή·

Or. it

Τροπολογία 172
Iliana Malinova Iotova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 – σημείο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα των 
πτυχίων που δεν αναγνωρίζονται, με το 
οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι νέοι από 
ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί να 
απλοποιηθεί δραστικά η διαδικασία 
αναγνώρισης των πτυχίων·  γι’ αυτό το 
σκοπό ζητεί να συνταχθεί ενιαίος 
κατάλογος εγκεκριμένων πανεπιστημίων 
και ειδικοτήτων, ο οποίος θα εγγυάται 
την αναγνώριση των πτυχίων σε 
ολόκληρη της ΕΕ, καθώς με αυτό τον 
τρόπο θα διευκολυνθεί η διαδικασία 
υποβολής αίτησης για πρόσληψη ή 
υποψηφιότητας σε άλλα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της 
ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 173
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11a. τονίζει ότι η υψηλή ποιότητα 
σχολικής και επαγγελματικής αρχικής 
κατάρτισης σε όλους τους τομείς αυξάνει 
τη συμμετοχή των νέων στην αγορά 
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εργασίας και διασφαλίζει καλά 
καταρτισμένο δυναμικό στις επιχειρήσεις· 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τούτο μέσω 
αντίστοιχων ελεγκτικών οργάνων·

Or. de

Τροπολογία 174
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. πιστεύει ότι το έργο «Η πρώτη σας 
θέση εργασίας μέσω του EURES » δεν 
πρέπει να διαχωριστεί από το 
«Ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης 
κενών θέσεων εργασίας», να είναι 
προσιτό και να μη διευκολύνει μόνο τους 
εργοδότες αλλά και τους ζητούντες 
εργασία να καταρτίζουν προφίλ με τα 
δικά τους δεδομένα·

Or. de

Τροπολογία 175
Georges Bach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11a. χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Η 
πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του 
EURES» για την προώθηση της 
κινητικότητας στην απασχόληση, η οποία 
πρέπει να συνδεθεί με το «Ευρωπαϊκό 
σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων 
εργασίας», ώστε να έχουν οι εργαζόμενοι 
και οι εργοδότες διαφανή και 
πανευρωπαϊκή εποπτεία της ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας, με σκοπό να 
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καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις από 
ικανούς ανθρώπους το ταχύτερο δυνατόν·

Or. de

Τροπολογία 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 A. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
να καταπολεμηθούν, με αποτελεσματικά 
μέτρα, οι διακρίσεις ως προς την 
πρόσβαση στην απασχόληση και τους 
μισθούς, εις βάρος των νέων γυναικών, 
ακόμη και όταν κατέχουν ακαδημαϊκά 
προσόντα ανώτερα από αυτά των νέων 
ανδρών·

Or. pt

Τροπολογία 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 B. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία να προωθηθεί η μητρότητα και 
η πατρότητα, τόσο καταπολεμώντας 
κάθε είδους διακρίσεις, όσο και 
εξασφαλίζοντας την ουσιαστική 
εφαρμογή όλων των καθιερωμένων από 
την ισχύουσα νομοθεσία δικαιωμάτων·

Or. pt
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Τροπολογία 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 Γ.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
σημασία να προωθήσουν και να 
εφαρμόσουν τα κράτη μέλη πολιτικές για 
τους νέους οι οποίες να καταργούν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό των νέων, ιδίως δε 
αυτών που προέρχονται από οικογένειες 
που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση· εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την δωρεάν πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις, προγράμματα και 
δραστηριότητες πολιτισμού και 
αθλητισμού·

Or. pt

Τροπολογία 179
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι 
να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και 
να βοηθηθούν οι νέοι να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχείρηση και να ενθαρρυνθεί 
και να επεκταθεί το πρόγραμμα Erasmus 
για Νέους Επιχειρηματίες· ως εκ τούτου, 
εισηγείται μια ενημερωτική εκστρατεία 
της ΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, που 
θα καλύπτει την επιχειρηματικότητα, το 
κεφάλαιο εκκίνησης, τη φορολόγηση των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων και τη συνεχή 
στήριξη της κατάρτισης·

Or. en
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Τροπολογία 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. τονίζει τη σημασία που έχει η άτυπη 
και ανεπίσημη μάθηση και εκπαίδευση 
για την ανάπτυξη των νέων καθώς και η 
εθελοντική εργασία· τονίζει ότι οι 
ικανότητες που αποκτά κανείς όχι μόνον 
προσφέρουν ευκαιρίες για την είσοδο των 
νέων στον κόσμο της εργασίας αλλά 
παρέχουν στους νέους και τη δυνατότητα 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και 
ανάληψης ευθύνης για τη ζωή τους, ενώ 
επίσης τονώνουν τις δεξιότητες των νέων 
για επιχειρηματική δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 β. τονίζει τη σημασία που έχει η άτυπη 
και ανεπίσημη μάθηση και εκπαίδευση 
για την ανάπτυξη των νέων· τονίζει ότι οι 
ικανότητες που αποκτά κανείς όχι μόνον 
προσφέρουν ευκαιρίες για την είσοδο των 
νέων στον κόσμο της εργασίας αλλά 
παρέχουν στους νέους και τη δυνατότητα 
ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και 
ανάληψης ευθύνης για τη ζωή τους·

Or. en
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Τροπολογία 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 β. τονίζει τη σημασία που έχει το να 
περιλαμβάνονται οι νέοι όχι μόνον στην 
αγορά εργασίας και την οικονομία, αλλά 
επίσης στη διαμόρφωση και τη 
διακυβέρνηση του μέλλοντος της 
Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να 
ετοιμάσει ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με 
τη συμμετοχή των νέων·

Or. en

Τροπολογία 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 γ. τονίζει τη σημασία που έχει το να 
περιλαμβάνονται οι νέοι όχι μόνον στην 
αγορά εργασίας και την οικονομία, αλλά 
επίσης στη διαμόρφωση και τη 
διακυβέρνηση του μέλλοντος της 
Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να 
ετοιμάσει ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με 
τη συμμετοχή των νέων·

Or. en

Τροπολογία 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 γ. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 
χωριστό το πρόγραμμα 'Νεολαία σε 
δράση' στο επικείμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 δ. καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν 
εθνικές ομάδες εργασίας για τους νέους, 
για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συνοχή 
μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος 
και της αγοράς εργασίας, προωθώντας 
μια μεγαλύτερη και κοινή ευθύνη της 
κυβέρνησης, των εργοδοτών και των 
ατόμων για επένδυση στις δεξιότητες· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν 
συμβουλευτικούς φορείς σε όλα τα 
σχολεία για να βοηθείται η ομαλή 
μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
αγορά εργασίας και να προάγεται η 
συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και 
των ιδιωτικών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 δ (νέα) 



PE458.607v01-00 106/106 AM\856627EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 δ. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει και 
διευρύνει τη συμμετοχή σε προγράμματα 
κινητικότητας και να βελτιώσει το ορατό 
τους, κυρίως όσων απευθύνονται στους 
νέους, επί παραδείγματι χρησιμοποιώντας 
ένα ενιαίο όνομα για όλα τα προγράμματα 
κινητικότητας διατηρώντας όμως 
ταυτοχρόνως τις ιδιαιτερότητες εκάστου 
εξ αυτών·

Or. en


