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Τροπολογία 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει 
συντελέσει στην αύξηση επισφαλών 
μορφών απασχόλησης για τους νέους, με 
συμβάσεις βραχυπρόθεσμης και μερικής 
απασχόλησης, και την ολοένα συχνότερη 
αντικατάσταση υφισταμένων θέσεων 
εργασίας με συστήματα μη αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική ζημία λόγω της αποχής των 
νέων από την αγορά εργασίας 
υπολογίστηκε σε 153 δισεκατομμύρια 
ευρώ, εκτίμηση η οποία αντιστοιχεί στο 
1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ3·
__________________
3 Eurofound (2012), NEET – Νέοι εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης: χαρακτηριστικά, κόστος και 
μέτρα πολιτικής στην Ευρώπη, Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Or. en
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Τροπολογία 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011, 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 4
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον αντίκτυπο της 
στρατηγικής για τη νεολαία κατά τον 
πρώτο κύκλο (2010-2012), ο οποίος 
παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για 
διατομεακή συμμετοχή της Επιτροπής, των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων·

1. εκφράζει τη λύπη του για τον 
περιορισμένο αντίκτυπο της στρατηγικής 
για τη νεολαία κατά τον πρώτο κύκλο 
(2010-2012)· επισημαίνει ότι το πλαίσιο 
για διατομεακή συμμετοχή της Επιτροπής, 
των κρατών μελών και των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων αποτέλεσε 
μια καλή αρχή, αλλά οι προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά έντονες·

Or. en

Τροπολογία 5
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον αντίκτυπο της 
στρατηγικής για τη νεολαία κατά τον 
πρώτο κύκλο (2010-2012), ο οποίος 
παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για 
διατομεακή συμμετοχή της Επιτροπής, των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων·

1. επισημαίνει ότι, παρά τον θετικό 
αντίκτυπο της στρατηγικής για τη νεολαία 
κατά τον πρώτο κύκλο (2010-2012), με 
την παροχή ενός ευέλικτου πλαισίου για 
διατομεακή συμμετοχή της Επιτροπής, των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων, οι νέοι εξακολουθούν να 
αποτελούν θύματα της τρέχουσας κρίσης, 
γεγονός που αποκτά ολοένα και 
περισσότερο ανησυχητικές διαστάσεις. 
Τονίζει, ως εκ τούτου, την αναγκαιότητα 
να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές μέλλον σε 
μια ολόκληρη γενιά μέσω της βελτίωσης 
της πρόσβασης όχι μόνο στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση αλλά και στους τομείς της 
υγείας, της στέγασης, του πολιτισμού και 
της ενεργού συμμετοχής στα κοινά· 

Or. fr

Τροπολογία 6
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη πρέπει να επικεντρώσουν 
περισσότερο την προσοχή τους στην 
ανάπτυξη της διατομεακής συνεργασίας 
και, ειδικότερα, να εξετάσουν με ποιον 
τρόπο οι προσεγγίσεις και οι μέθοδοι της 
πολιτικής για τη νεολαία και για την 
εργασία των νέων μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε άλλους σχετικούς τομείς·

Or. en
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Τροπολογία 7
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να ενθαρρύνονται ώστε να 
λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του αποκλεισμού που 
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, μέσω της 
διατομεακής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως· ο ανησυχητικά υψηλός βαθμός 
ανεργίας στη νεολαία αυξάνει την ανάγκη 
να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της νέας 
γενιάς, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο 
της κρίσης, στο πλαίσιο 
αποτελεσματικών πολιτικών· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. en
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Τροπολογία 9
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

2. τονίζει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία, καθώς και 
του εκτιμώμενου κόστους που προκύπτει 
από τη μη ανάληψη δράσης εντός της 
ΕΕ· τονίζει ότι ο επόμενος κύκλος (2013-
2015), με έμφαση στην ανεργία των νέων, 
την τυπική, άτυπη και μη τυπική παιδεία 
και την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η δημιουργία ίσων ευκαιριών 
ως στόχος δεν λαμβάνει υπόψη τις 
εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις της 
κρίσης και των μέτρων που λαμβάνονται 
για την αντιμετώπισή της στους νέους και 
στη συμμετοχή τους στην κοινωνία· 
επισημαίνει την έμφαση που δίδεται στην 
επαγγελματική αποκατάσταση των νέων 
με οποιονδήποτε τρόπο και τονίζει ότι 
αυτό ενέχει τον κίνδυνο να παραβλέπεται 
η ποιότητα της απασχόλησης και τα 
εργασιακά δικαιώματα των νέων, 
ειδικότερα δε το δικαίωμα σε αξιοπρεπές 
εισόδημα· εκφράζει τη λύπη του για τη 
σειρά μέτρων που λαμβάνονται για την 
επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, 
τα οποία περιλαμβάνουν λιγότερα 
δικαιώματα και χαμηλότερο εισόδημα 
και επισημαίνει ότι αυτό ισοδυναμεί 
σχεδόν με διάκριση λόγω ηλικίας·
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Τροπολογία 10
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

2. επισημαίνει ότι, ως προς τις 
παραμέτρους της απασχόλησης, η
στρατηγική για τη νεολαία καθίσταται όλο 
και πιεστικότερα επίκαιρη, δεδομένης της 
παρούσας κρίσεως και του ανησυχητικά 
υψηλού βαθμού ανεργίας στη νεολαία· 
υπογραμμίζει ότι, τον Ιανουάριο του 
2013, η ανεργία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανήλθε στο 23,6% ενώ ακόμη 
πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 8 
εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15-24 ετών 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης και κατάρτισης· τονίζει ότι 
ο επόμενος κύκλος (2013-2015), με 
έμφαση στην ανεργία των νέων, την 
παιδεία και την κατάρτιση, πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη δύο γενικών 
στόχων της στρατηγικής για τη νεολαία, 
που συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. fr

Τροπολογία 11
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 



AM\935002EL.doc 9/35 PE510.626v01-00

EL

απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι στην ΕΕ 
υπάρχουν περίπου δύο εκατομμύρια κενές 
θέσεις απασχόλησης, κυρίως λόγω της 
έλλειψης εργαζομένων οι οποίοι να 
διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται 
στις τοπικές αγορές εργασίας· τονίζει ότι 
ο επόμενος κύκλος (2013-2015), με 
έμφαση στην ανεργία των νέων, την 
παιδεία και την κατάρτιση, πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των δύο γενικών 
στόχων της στρατηγικής για τη νεολαία, 
που συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης· διαπιστώνει ότι 
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κοινωνικής ενσωμάτωσης· η στρατηγική για τη νεολαία θα συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως 
εκείνων που αφορούν τη φτώχεια, την 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και 
την απασχόληση·

Or. es

Τροπολογία 13
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης·

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της 
απασχόλησης στη στρατηγική για τη 
νεολαία καθίστανται όλο και πιεστικότερα 
επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας 
κρίσεως και του ανησυχητικά υψηλού 
βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο 
επόμενος κύκλος (2013-2015), με έμφαση 
στην ανεργία των νέων, την παιδεία και 
την κατάρτιση, πρέπει να συμβάλει στην 
επίτευξη των δύο γενικών στόχων της 
στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά 
εργασίας και στην προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης· τονίζει ότι η 
στρατηγική για τη νεολαία θα πρέπει 
κατά πρώτο και κύριο λόγο να οδηγεί στη 
δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας στην εκάστοτε χώρα 
προέλευσης, από τις οποίες οι νέοι θα 
μπορούν να ζουν αυτόνομα και 
απαλλαγμένοι από τη φτώχεια·

Or. de

Τροπολογία 14
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης 
αναφορικά με τη στρατηγική για τη 
νεολαία - λόγω και του πολυδιάστατου 
χαρακτήρα του εγχειρήματος αυτού -
απαιτούνται συγκεκριμένες, συνεχείς, 
συνεπείς και συντονισμένες δράσεις από 
όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε κάθε 
επίπεδο διακυβέρνησης και στο πλαίσιο 
ποικίλων τομέων πολιτικής δράσης· καλεί 
τα κράτη μέλη - με τη συνδρομή της 
Επιτροπής - να υιοθετήσουν πιο 
απλοποιημένες και προσανατολισμένες 
προς το αποτέλεσμα προσεγγίσεις με 
έμφαση στις ειδικότερες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την 
κατάσταση της αγοράς εργασίας σε κάθε 
κράτος μέλος·

Or. el

Τροπολογία 15
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
ενθαρρυνθεί σθεναρά η συνέχιση των 
προσπαθειών για την απασχόληση και 
την επιχειρηματικότητα, την αύξηση της 
πρόσβασης στην εργασία, καθώς και για 
την ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
καινοτομίας και δημιουργικότητας των 
νέων·

Or. en
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Τροπολογία 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει τους πρωταρχικούς 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», συγκεκριμένα ότι το 75% της 
ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών θα πρέπει 
να εργάζεται, ότι το ποσοστό των ατόμων 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα 
πρέπει να είναι χαμηλότερο από 10% και 
ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα 
θα πρέπει να απαλλαγούν από τη φτώχεια 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι 
η εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
νεολαία κατά τη διάρκεια του επόμενου 
κύκλου θα πρέπει να συνδέεται στενά με 
την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 17
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί τα κράτη μέλη να εκδίδουν 
εκθέσεις που θα βασίζονται στις γνώσεις 
και στα στοιχεία που διαθέτουν για την 
κοινωνική κατάσταση και τις συνθήκες 
διαβίωσης των νέων·

Or. en
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Τροπολογία 18
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
εκπαιδευμένων ή άνεργων νέων, των 
μειονεκτούντων νέων και των νέων που 
έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο·

Or. fr

Τροπολογία 19
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, των μειονεκτούντων νέων, 
καθώς και των νέων με αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία 20
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί από μικρή ηλικία στις ευάλωτες 
ομάδες υψηλού κινδύνου για κοινωνικό 
αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων όσων 
βρίσκονται εκτός εκπαιδεύσεως, 
απασχολήσεως και καταρτίσεως, καθώς 
και των μειονεκτούντων νέων· καλεί εν 
προκειμένω τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης και 
να τα θέσουν συστηματικά σε εφαρμογή·

Or. de

Τροπολογία 21
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, των ατόμων με αναπηρία 
και των μειονεκτούντων νέων καθώς και 
εκείνων που προέρχονται από 
μειονότητες, όπως οι Ρομά, οι ανήλικοι 
χωρίς οικογένεια και οι μετανάστες· 

Or. fr

Τροπολογία 22
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων, μέσω της 
προσφοράς πραγματικών και 
ρεαλιστικών ευκαιριών που να τους 
παρέχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν 
τη μακρόχρονη και επιζήμια απουσία από 
την αγορά εργασίας, να διατηρούν και να 
ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, 
να διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους 
και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους 
μακροπρόθεσμα, καθώς και να αυξάνουν 
τις δυνατότητες απόκτησης μεγαλύτερου 
εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων προκειμένου να 
ενθαρρύνεται η ενεργός παρουσία και 
συμμετοχή τους στην κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 24
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων, και επίσης στις 
περιοχές όπου το επίπεδο ανεργίας των 
νέων ξεπερνά το 25%·

Or. en

Τροπολογία 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και 
καταρτίσεως, καθώς και των 
μειονεκτούντων νέων· επισημαίνει ότι η 
αρχή της σταδιοδρομίας των νέων έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην περαιτέρω 
εξέλιξή τους·

Or. pl

Τροπολογία 26
Verónica Lope Fontagné
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό νέων 
συνάπτει συμβάσεις προσωρινής ή 
μερικής απασχόλησης, οπότε είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται κατάλληλη 
κοινωνική προστασία·

Or. es

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής διττών 
εκπαιδευτικών συστημάτων·

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
ενθαρρύνοντας την αύξηση του ποσοστού 
των αποφοίτων μέσω διαλόγου μεταξύ 
του εκπαιδευτικού τομέα και των 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
απασχόλησης μέσω μιας βελτιωμένης 
σύνδεσης μεταξύ της αρχικής και της 
περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και 
μέσω της εισαγωγής διττών εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 28
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
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πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής 
διττών εκπαιδευτικών συστημάτων·

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου· τονίζει 
ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου δεν θα 
επιτευχθούν, εάν δεν αναληφθούν 
σημαντικές ολοκληρωμένες δράσεις· 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και 
να διευκολύνουν τις δομές διαλόγου 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων προσώπων,
του εκπαιδευτικού τομέα, των υπηρεσιών 
απασχόλησης και των κοινωνικών και 
οικογενειακών υπηρεσιών· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα της βελτίωσης της
σύνδεσης και της συνεργασίας μεταξύ 
των παραγόντων της εκπαίδευσης, της 
αρχικής και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και της απασχόλησης των 
νέων· επισημαίνει ότι η συνεργασία 
μεταξύ των ιδρυμάτων θα είναι 
ανεπαρκής, εάν δεν συνοδεύεται από τη 
διεξαγωγή διαλόγου με τους 
ενδιαφερομένους· τονίζει τις ισχυρές 
πτυχές των διττών εκπαιδευτικών 
συστημάτων που συμβάλλουν στην 
ένταξη· καλεί όλους τους φορείς να 
βελτιώσουν σε βάθος και να 
διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
απασχόληση, καθώς οι μεταβατικές 
περίοδοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για 
όσους διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού ή πρόωρης εγκατάλειψης·

Or. en

Τροπολογία 29
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
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διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής 
διττών εκπαιδευτικών συστημάτων·

διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα, 
των δομών κοινωνικο-εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και των δημόσιων και 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης μέσω 
μιας βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της 
αρχικής και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης, της εισαγωγής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που αποσκοπούν στην 
πρόληψη και την παρακολούθηση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
καθώς και μέσω της ανάπτυξης 
καινοτόμων συστημάτων όπως η 
κατάρτιση εκ περιτροπής ή τα 
προγράμματα επανένταξης «δεύτερης 
ευκαιρίας»·

Or. fr

Τροπολογία 30
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής διττών 
εκπαιδευτικών συστημάτων·

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής διττών 
εκπαιδευτικών συστημάτων· τονίζει, εν 
προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η ανάπτυξη του 
παιδιού στην προσχολική ηλικία στο να 
τεθεί ένα τέλος στον διαγενεακό φαύλο 
κύκλο χαμηλής ανθρώπινης ανάπτυξης 
για τα μειονεκτούντα παιδιά·

Or. en
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Τροπολογία 31
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής 
διττών εκπαιδευτικών συστημάτων·

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα 
και των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης, μέσω μιας 
βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής 
και της περαιτέρω επαγγελματικής 
κατάρτισης, μέσω της εισαγωγής διττών 
εκπαιδευτικών συστημάτων, καθώς και 
μέσω της ενίσχυσης συνεργασιών μεταξύ 
επιχειρήσεων και σχολείων ώστε να 
εξασφαλίζεται η αντιστοίχηση της 
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 32
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο καταπολέμησης της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, την ανάγκη 
να εξασφαλιστεί η απόκτηση ενός 
συνόλου βασικών γνώσεων με σκοπό την 
προσωπική ανέλιξη του κάθε ατόμου. 
Τονίζει την ανάγκη να παρέχεται σε κάθε 
μαθητή υποστήριξη για την κατάρτιση 
του επαγγελματικού σχεδίου του μέσω 
της παροχής επαγγελματικού 
προσανατολισμού καθώς και μέσω της 
ενσωμάτωσης μιας εκπαιδευτικής 
ενότητας για τη διερεύνηση 
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επαγγελμάτων από την αρχή της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· 

Or. fr

Τροπολογία 33
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. διαπιστώνει ότι, για να δοθεί βοήθεια 
στους νέους ώστε να βρουν εργασία, 
ιδίως την πρώτη τους θέση εργασίας, θα 
πρέπει να βελτιωθεί η μετάβαση μεταξύ 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της 
απασχόλησης, με γνώμονα τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην εργασία ως μία 
ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τους 
νέους· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
σε πρώιμο στάδιο τις υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών και καθοδήγησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα 
των νέων να λαμβάνουν συνειδητές 
αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική τους 
σταδιοδρομία·

Or. en
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Τροπολογία 35
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει το δυναμικό που έχουν για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης η 
πράσινη οικονομία, η υγεία και η 
κοινωνική μέριμνα, καθώς και τομείς των 
ΤΠΕ, και την ανάγκη πραγματοποίησης 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση ώστε να μπορούν να 
επωφεληθούν πρωτίστως οι νέοι·

Or. es

Τροπολογία 36
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της 
κινητικότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διακρατικό επίπεδο, με σκοπό τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της αμοιβαίας μάθησης 
καθώς και την εξασφάλιση καλύτερης 
αντιστοιχίας μεταξύ της προσφοράς και 
της ζήτησης εργασιακών δεξιοτήτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 37
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για εστίαση στο επίπεδο των προσόντων 
των σπουδαστών και των νέων μέσω ενός 
Ποιοτικού Πλαισίου στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και μέσω της Συμμαχίας για 
Θέσεις Μαθητείας, με σκοπό την 
προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης 
υψηλής ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί 
τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

Or. en

Τροπολογία 38
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Αμειβόμενα 
Προγράμματα Κατάρτισης και για 
Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας, με σκοπό 
την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης 
υψηλής ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· 
υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
ενθαρρύνονται οι δράσεις στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με 
σκοπό την προώθηση της μαθητείας, 
ιδίως μέσω της συνδρομής των πλέον 
έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών·
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Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
επειγόντως την «Εγγύηση για τους Νέους» 
για να καταπολεμήσουν την ανεργία των 
νέων, αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων, και να υποστηρίξουν, μεταξύ 
άλλων, την επιχειρηματικότητα των νέων 
μέσω της χορήγησης 
μικροχρηματοδότησης· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει έμπρακτη 
υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

Or. fr

Τροπολογία 39
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η 
πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται 
εντός της τυπικής εκπαίδευσης 
περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο 
παιδαγωγικό πλαίσιο και ότι η πρακτική 
άσκηση που πραγματοποιείται εκτός της 
τυπικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ένα 
σύνολο δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
ασφάλισης και της κατάλληλης αμοιβής 
σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις 
συλλογικές συμβάσεις και τον κατώτατο 
μισθό· ζητεί από τα κράτη μέλη να
εφαρμόσουν επειγόντως την «Εγγύηση για 
τους Νέους» και να δρομολογήσουν 
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πάραυτα τα σχέδιά τους, για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων, καθώς και να προσθέσουν 
επαρκείς ιδίους πόρους· καλεί την 
Επιτροπή να παράσχει έμπρακτη 
υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την «Εγγύηση για τους 
Νέους» και να διασφαλίσει τη συμμετοχή 
των οργανώσεων νέων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των συστημάτων σε 
όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 40
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει 
να πραγματοποιούνται μόνο στο πλαίσιο 
ολοκλήρωσης της σχολικής ή 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την «Εγγύηση για τους Νέους», για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που
εφαρμόζουν την «Εγγύηση για τους 
Νέους»



PE510.626v01-00 26/35 AM\935002EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω, καλεί τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν επειγόντως την «Εγγύηση 
για τους Νέους», για να καταπολεμήσουν 
την ανεργία των νέων, αξιοποιώντας 
αποτελεσματικά τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την «Εγγύηση για τους 
Νέους»· τονίζει ότι οι εγγυήσεις για τη 
νεολαία πρέπει να ενσωματωθούν στο 
ευρύτερο πλαίσιο των ενεργητικών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλιστούν 
υψηλά πρότυπα·

Or. pl

Τροπολογία 42
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
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Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 
Νέους"·

Μαθητείας, με σκοπό την υποστήριξη
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι τα προγράμματα κατάρτισης 
θα πρέπει να εξυπηρετούν κυρίως τους 
σκοπούς της κατάρτισης και της 
απόκτησης εμπειρίας και, επομένως, 
είναι δυνατό να πραγματοποιούνται και 
αμισθί για σύντομο χρονικό διάστημα 
τριών μηνών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν επειγόντως την «Εγγύηση για 
τους Νέους», για να καταπολεμήσουν την 
ανεργία των νέων, αξιοποιώντας τα 6 δισ. 
ευρώ των πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ 
για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 
των Νέων· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη 
μέλη που εφαρμόζουν την «Εγγύηση για 
τους Νέους»·

Or. de

Τροπολογία 43
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως 
την "Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους 

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· υπογραμμίζει 
την ανάγκη καθιέρωσης ενός κοινού 
νομικού πλαισίου μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τις πρακτικές 
ασκήσεις, τη μάθηση και την κατάρτιση 
εκ περιτροπής στο πλαίσιο των οποίων θα 
εξασφαλίζεται, ανεξαρτήτως διάρκειας, η 
παροχή μιας ελάχιστης αμοιβής καθώς 
και η κατάλληλη κοινωνική προστασία, 
με σκοπό την προώθηση της 
κινητικότητας των νέων, της κοινωνικής 



PE510.626v01-00 28/35 AM\935002EL.doc

EL

Νέους"· ενσωμάτωσης και της επιτυχούς ένταξης 
στον επαγγελματικό βίο· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως την 
"Εγγύηση για τους Νέους", για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων, 
αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των 
πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
έμπρακτη υποστήριξη σε κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν την «Εγγύηση για τους 
Νέους»·

Or. fr

Τροπολογία 44
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η νεολαία της Ευρώπης δε 
θα πρέπει να καταστεί θύμα της κρίσης 
και των εκτενών περικοπών που 
δρομολογούνται σε κάθε επίπεδο 
διακυβέρνησης· καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι οι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί δε θα 
αποτελέσουν εμπόδιο στην ομαλή 
εφαρμογή της «Εγγύησης για τους 
νέους»·

Or. el

Τροπολογία 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της 
εγγύησης για τη νεολαία εξαρτάται σε 
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μεγάλο βαθμό και από άλλες δημόσιες 
πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες 
διασφαλίζουν τις απαραίτητες υποδομές 
και την ικανότητα των υπηρεσιών 
απασχόλησης να προσφέρουν 
διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους νέους· επισημαίνει ότι 
μια επιτυχημένη εγγύηση για τη νεολαία 
εξαρτάται επίσης από τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν οι εργοδότες, καθώς 
και από τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων· 

Or. en

Τροπολογία 46
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί το πλαίσιο δράσης της 
πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τους Νέους» 
να καθοριστεί στα 30 έτη ώστε να έχει 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στους νέους·

Or. es

Τροπολογία 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει έναν ορισμό για τις περιόδους 
πρακτικής άσκησης υψηλού επιπέδου, 
περιλαμβάνοντας κριτήρια για την 
παροχή επαρκούς αμοιβής, κατάλληλων 
συνθηκών εργασίας και προτύπων υγείας 
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και ασφάλειας, ανεξαρτήτως της 
διάρκειας της πρακτικής άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
κινητικότητα των νέων για να βελτιωθεί 
η αντιστοίχηση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
της πύλης για την επαγγελματική 
κινητικότητα EURES, της διά βίου 
μάθησης και του προγράμματος 
«Νεολαία σε δράση»·

Or. en

Τροπολογία 49
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται επένδυση·

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια και οι πρωτοβουλίες 
χρηματοδότησης για την απασχόληση των 
νέων πρέπει να ορίζουν σαφώς ως 
δικαιούχους τους νέους και πρέπει να 
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θεωρούνται επένδυση·

Or. en

Τροπολογία 50
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται επένδυση·

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται μακροπρόθεσμη και 
συνεχής επένδυση καίριας σημασίας για 
τη μεγιστοποίηση του δυναμικού των 
νέων τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και 
εντός του συνόλου της κοινωνίας· τονίζει 
ότι υπάρχουν ισχυρά κοινωνικά, 
δημοκρατικά και οικονομικά 
επιχειρήματα για τέτοιου είδους 
επενδύσεις· εστιάζει στον εξαιρετικά 
ανταποδοτικό χαρακτήρα των 
επενδύσεων στην κατάρτιση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων· τονίζει ότι η ΔΟΕ 
διατύπωσε σύσταση για τη διάθεση 
προϋπολογισμού ύψους 21 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων «εγγύηση για τη 
νεολαία» σε ολόκληρη την Ευρώπη για 
την επταετή περίοδο 2014-2020· τονίζει 
ότι οι επενδύσεις στα προγράμματα 
«εγγύηση για τη νεολαία» θα πρέπει να 
εξαιρεθούν από τις περικοπές λιτότητας·

Or. en



PE510.626v01-00 32/35 AM\935002EL.doc

EL

Τροπολογία 51
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται επένδυση·

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να στηρίξει προγράμματα τα 
οποία λειτουργούν, σε ορισμένο βαθμό, 
ως συμπλήρωμα των αναγκαίων 
επενδύσεων από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, μολονότι είναι σαφές 
ότι η κοινωνική πολιτική εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εκμεταλλευθούν το δυναμικό του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
όταν εφαρμόζουν τη στρατηγική για τη 
νεολαία· τονίζει ότι τα κονδύλια για την 
απασχόληση των νέων πρέπει να 
θεωρούνται μελλοντική επένδυση καθώς 
συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των 
μακροπρόθεσμων αρνητικών συνεπειών 
της ανεργίας των νέων·

Or. fi

Τροπολογία 52
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται επένδυση·

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται επένδυση και όχι 
κόστος· υπενθυμίζει ότι το πραγματικό 
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κόστος δημιουργείται από την ανεργία 
των νέων, το οποίο εκτιμάται από τον 
οργανισμό Eurofound στα 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 1,2% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 53
Thomas Händel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων 
πρέπει να θεωρούνται επένδυση·

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί 
τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το 
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη 
στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα 
κονδύλια για την απασχόληση των νέων
πρέπει να θεωρούνται επένδυση· 
διαπιστώνει ότι η προβλεπόμενη 
χρηματοδότηση της στρατηγικής για τη 
νεολαία δεν επαρκεί, ιδίως για τις 
περιφέρειες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση· τονίζει ότι η 
χρηματοδότηση της απασχόλησης των 
νέων απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε 
νέες θέσεις εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 54
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει την αυξανόμενη σημασία 
του ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, 
ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και την 
υποστήριξη της δημιουργίας βιώσιμων 
θέσεων εργασίας, και τονίζει την ανάγκη 
να διατεθεί το 25% των πόρων του 
Ταμείου Συνοχής στο ΕΚΤ·

Or. es

Τροπολογία 55
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη για ενεργό και 
χωρίς αποκλεισμούς πολιτική για την 
αγορά εργασίας που θα περιλαμβάνει 
ειδικά μέτρα για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών 
μελών ως προς τη δυνατότητα πρακτικής 
εφαρμογής τους στην οικεία αγορά 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 56
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. απευθύνει προτροπή για ενεργό 
συμμετοχή όλων των σχετικών 
παραγόντων, ιδίως των κοινωνικών 
εταίρων, κατά την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τη νεολαία.

7. απευθύνει προτροπή για ενεργό 
συμμετοχή όλων των σχετικών 
παραγόντων, ιδίως των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων νέων, κατά 
την εφαρμογή της στρατηγικής για τη 
νεολαία· προτείνει η Επιτροπή να προβεί 
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σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των 
εθνικών συμβουλίων νεολαίας κατά την 
αξιολόγηση της εφαρμογής της 
στρατηγικής για τη νεολαία·

Or. en

Τροπολογία 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι ο διαρθρωμένος διάλογος 
αποτελεί εξαιρετικό τρόπο ένταξης των 
νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και στην ενίσχυση της οικειοποίησης της 
στρατηγικής για τη νεολαία· καλεί τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το φόρουμ 
αυτό κατά τον επόμενο κύκλο της 
στρατηγικής για τη νεολαία·

Or. en


