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Τροπολογία 1
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο 
επένδυσης σε παιδεία και κατάρτιση 
ποιότητας ενόψει της προετοιμασίας των 
φοιτητών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
πλήττει κυρίως τους νέους, ενώ ορισμένοι 
κάνουν λόγο για τη «θυσία μιας γενιάς», 
ότι τον Ιανουάριο του 2013 η ανεργία των 
νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 
ποσοστό 23,6%, ενώ ακόμη πιο 
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 8 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών 
είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης1· δεδομένης της επείγουσας 
κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, καλεί 
τα κράτη μέλη να αυξήσουν το επίπεδο 
επένδυσης σε παιδεία και κατάρτιση 
ποιότητας ενόψει της προετοιμασίας των 
φοιτητών στην κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη και κυρίως στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·
__________________
1 Τριμηνιαία επισκόπηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
κατάσταση στην ΕΕ (Μάρτιος 2013)

Or. fr

Τροπολογία 2
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης 
σε παιδεία και κατάρτιση ποιότητας ενόψει 
της προετοιμασίας των φοιτητών στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης 
σε παιδεία και κατάρτιση ποιότητας ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι οι φοιτητές 
διαθέτουν τις δεξιότητες και τα μέσα που 
απαιτούνται για την επιτυχή είσοδο και 
συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας· 
τονίζει ότι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου απευθύνθηκε έκκληση σε 
αρκετά κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης· 
επισημαίνει ότι η έλλειψη επενδύσεων 
στον εν λόγω τομέα ενδέχεται να 
επηρεάσει δυσμενώς τη στρατηγική «ΕΕ 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 3
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης 
σε παιδεία και κατάρτιση ποιότητας ενόψει 
της προετοιμασίας των φοιτητών στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των πρωταρχικών 
στόχων, για τους οποίους δεσμεύθηκε η 
ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020», να επιδιωχθεί μια έξυπνη, 
πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, να δημιουργηθεί μια ισχυρή και 
καινοτόμος Ευρώπη και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη καθώς και ένα 
υψηλότερο επίπεδο αλληλεγγύης, με την 
παράλληλη προετοιμασία των πολιτών 
για μια ζωή με ευημερία και προσωπική 
ολοκλήρωση, να αυξήσουν το επίπεδο 
επένδυσης σε παιδεία και κατάρτιση 
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ποιότητας ενόψει της προετοιμασίας των 
φοιτητών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 4
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο 
επένδυσης σε παιδεία και κατάρτιση 
ποιότητας ενόψει της προετοιμασίας των 
φοιτητών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

1. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το 
επίπεδο επένδυσης σε παιδεία και 
κατάρτιση ποιότητας ενόψει της 
προετοιμασίας των φοιτητών στη ζωή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις 
της κοινωνίας και τις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· θεωρεί ότι, μέσω της στήριξης 
της προετοιμασίας των φοιτητών ώστε 
να καταστούν ενεργοί πολίτες, της 
δημιουργικότητας και του επιπέδου των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, θα 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και θα προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη·

Or. fi

Τροπολογία 5
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης 

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο 
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σε παιδεία και κατάρτιση ποιότητας ενόψει 
της προετοιμασίας των φοιτητών στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

επένδυσης σε παιδεία και κατάρτιση 
ποιότητας ενόψει της προετοιμασίας των 
φοιτητών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. nl

Τροπολογία 6
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης 
σε παιδεία και κατάρτιση ποιότητας ενόψει 
της προετοιμασίας των φοιτητών στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης 
σε παιδεία και κατάρτιση ποιότητας ενόψει 
της προετοιμασίας των φοιτητών στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και στην απόκτηση των 
πλέον περιζήτητων δεξιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 7
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να χαράξουν μια 
στρατηγική με γνώμονα την ανάπτυξη 
και την απασχόληση· υπογραμμίζει ότι οι 
επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι 
καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», για τη δημιουργία μιας ισχυρής 
και καινοτόμου Ευρώπης, για την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς 
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και για την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά·

Or. fr

Τροπολογία 8
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
διατήρηση της δημόσιας 
χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, για 
καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών ταμείων εκ μέρους των 
κρατών μελών και για ενίσχυση της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 9
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι οι απολύσεις καθηγητών, 
που σε ορισμένα διασωθέντα κράτη έχουν 
αυξηθεί, οδηγούν στη μείωση του 
επιπέδου εκπαίδευσης, στο κλείσιμο 
σχολείων, στον περιορισμό του 
περιεχομένου των προγραμμάτων 
σπουδών και στην αύξηση των ποσοστών 
σχολικής αποτυχίας και πρόωρης 
εγκατάλειψης, και ότι η αυξημένη 
αναλογία φοιτητών/καθηγητών λόγω των 
περικοπών στον τομέα οδηγούν στην 
υποβάθμιση του εκπαιδευτικού 
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συστήματος, το οποίο θα πρέπει να 
επιτρέπει την πιο στενή παρακολούθηση 
της εκπαιδευτικής προόδου των μαθητών 
από τους καθηγητές τους·

Or. pt

Τροπολογία 10
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. η διαδικασία πρόσληψης και 
διορισμού των καθηγητών είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση 
των εκπαιδευτικών συστημάτων· καλεί 
τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την 
αρχή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την εργασία 
ορισμένου χρόνου·

Or. pt

Τροπολογία 11
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, στην παροχή 
εγκάρσιων δεξιοτήτων – οι οποίες 
επιτρέπουν στους φοιτητές να επιλύουν 
προβλήματα, να είναι ευέλικτοι, να 
μπορούν να προσαρμόζονται σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις και να
εργάζονται σε ομάδες και σε 
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μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

διαπολιτισμικό πλαίσιο – καθώς και 
πρακτικών, επιχειρηματικών και
σχετιζόμενων με τις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά ικανοτήτων, σε υψηλό 
ψηφιακό γραμματισμό και 
αποτελεσματικές δεξιότητες σε ξένες 
γλώσσες, στις οποίες όλοι θα έχουν 
πρόσβαση·

Or. en

Τροπολογία 12
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
για αποτελεσματικότερη παιδεία, που να
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν
ότι η παιδεία ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του κάθε δυνητικού φοιτητή με 
αποτελεσματικό και συμμετοχικό τρόπο, 
και ότι επικεντρώνεται στην ενεργό 
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, σε 
εγκάρσιες, επιχειρηματικές και 
σχετιζόμενες με τις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά ικανότητες, σε ψηφιακό 
γραμματισμό και δεξιότητες σε ξένες 
γλώσσες, καθώς και σε δεξιότητες που 
χρειάζονται σε τομείς που μπορεί να 
προσφέρουν ποιοτικές και βιώσιμες 
θέσεις εργασίας, όπως οι τομείς που 
συνδέονται με τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία, με τη μετάβαση 
σε ένα πιο οικολογικό μοντέλο και με τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και 
επικοινωνιών·

Or. en
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Τροπολογία 13
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
ποικιλόμορφη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, αλλά και στις τέχνες 
και τη φυσική άσκηση, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη γενική 
παιδεία και προσωπική εξέλιξη καθώς 
και για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη 
αντιστοιχίας μεταξύ του επιπέδου γενικής 
παιδείας και των ειδικών δεξιοτήτων 
αφενός και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες
της αγοράς εργασίας αφετέρου·

Or. fi

Τροπολογία 14
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 

2. επισημαίνει ότι απαιτείται υψηλότερο 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων· καλεί, 
ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για αποτελεσματικότερη 
παιδεία, που να επικεντρώνεται στην 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, 
σε εγκάρσιες, επιχειρηματικές και 
σχετιζόμενες με τις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
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αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

μαθηματικά ικανότητες, σε ψηφιακό 
γραμματισμό και δεξιότητες σε ξένες 
γλώσσες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η 
έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των 
δεξιοτήτων αφενός και της ζήτησης της 
αγοράς εργασίας αφετέρου·

Or. fr

Τροπολογία 15
Roberta Angelilli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες·

Or. it

Τροπολογία 16
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
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επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. nl

Τροπολογία 17
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες από τη μικρότερη 
δυνατή ηλικία, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

Or. fr

Τροπολογία 18
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

Or. de

Τροπολογία 19
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές ικανότητες, ιδίως στον 
τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
(ΕΚΕ), και σε σχετιζόμενες με τις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά ικανότητες, σε ψηφιακό 
γραμματισμό και δεξιότητες σε ξένες 
γλώσσες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η 
έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των 
δεξιοτήτων αφενός και της ζήτησης της 
αγοράς εργασίας αφετέρου·

Or. fr
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Τροπολογία 20
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, το δυναμικό 
δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης 
σε τομείς όπως η πράσινη οικονομία, η 
υγειονομική περίθαλψη και η 
πληροφόρηση και επικοινωνία, στους 
οποίους αναμένεται αυξημένη ζήτηση για 
ειδικευμένους εργαζόμενους κατά τα 
προσεχή έτη·

Or. en

Τροπολογία 21
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για 
αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά ικανότητες, 
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σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου·

σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες 
σε ξένες γλώσσες, ούτως ώστε να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων αφενός και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου· 
τονίζει ωστόσο ότι, δεδομένου ότι ολοένα 
περισσότερες επιχειρήσεις κηρύσσουν 
πτώχευση λόγω της οικονομικής κρίσης, 
σύντομα δεν θα υπάρχουν πλέον δομές 
ικανές να προσφέρουν στους νέους 
πρακτική άσκηση ή εργασία, 
ανεξαρτήτως των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
αντιμετώπιση της έλλειψης αντιστοιχίας 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης· θεωρεί, 
συνεπώς, ότι κάθε προσπάθεια 
μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης στην 
Ένωση θα είναι μάταιη, εάν δεν 
συνοδεύεται από ενέργειες που θέτουν 
τέρμα στο κλείσιμο ή/και στη 
μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία 22
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. δεδομένου του έντονου προβλήματος 
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και αναγκών 
της αγοράς εργασίας καλεί τα Κράτη 
Μέλη να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και πανεπιστημίων κατά 
την κατάρτιση των ειδικοτήτων και των 
προγραμμάτων σπουδών και να 
θεσπίσουν μάθημα επαγγελματικού 
προσανατολισμού στα σχολεία στη βάση 
της πρόληψης της ανεργίας των νέων·

Or. el
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Τροπολογία 23
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. λόγω της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολλές 
οικογένειες δεν μπορούν πλέον να 
ανταπεξέλθουν στο κόστος της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός το 
οποίο έχει οδηγήσει στην αύξηση των 
ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης σε 
αυτό το επίπεδο·  θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν σε όλους 
το δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν, 
καθολική και υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της 
οικονομικής τους κατάστασης·

Or. pt

Τροπολογία 24
Roberta Angelilli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν 
ειδικούς διαύλους εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και διδασκαλίας, που να 
βασίζονται σε διαρκή παρακολούθηση, με 
σκοπό την αποτροπή της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
προσαρμογή των αποκτούμενων 
δεξιοτήτων στις τρέχουσες και 
μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας·

Or. it



AM\935078EL.doc 17/57 PE510.631v01-00

EL

Τροπολογία 25
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι 
αναγκαίο να αξιοποιήσουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα ώστε να δώσουν στους 
νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 
την κοινωνική και επαγγελματική τους 
ένταξη·

Or. fr

Τροπολογία 26
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών 
αναγκών των φοιτητών, ειδικότερα 
εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά, οι 
μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και να 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ επιχειρήσεων και σχολείων ώστε 
να εξασφαλίζεται η αντιστοίχηση της 
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 27
Mara Bizzotto
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και λύσεις 
για την αντιμετώπιση των διαφορετικών 
αναγκών των φοιτητών, ειδικότερα 
εκείνων με αναπηρία·

Or. it

Τροπολογία 28
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως τα άτομα με πνευματική 
ή/και σωματική αναπηρία·

Or. nl

Τροπολογία 29
Heinz K. Becker
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι 
μετανάστες και οι μειονότητες·

Or. de

Τροπολογία 30
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
και να διασφαλίσουν ένα ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια βίου 
μάθησης, που να παρέχει ίση πρόσβαση σε 
όλα τα επίπεδα και αναπροσαρμοσμένες 
λύσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
διατρέχουν κίνδυνο μη συμμετοχής ή 
αποκλεισμού, όπως οι ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των 
μεταναστών και των ατόμων με 
αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 31
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών 
αναγκών των φοιτητών, ειδικότερα 
εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά, οι 
μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης που να δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην παροχή ίσης πρόσβασης σε 
όλα τα επίπεδα, και να παρέχει
υποστηρικτικές και αναπροσαρμοσμένες 
λύσεις καθώς και εξατομικευμένους 
διαύλους όσον αφορά τις διαφορετικές 
ανάγκες των φοιτητών, ειδικότερα των 
μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και τα άτομα 
με αναπηρία – τόσο στο πλαίσιο της 
εγγραφής τους και στη διάρκεια των 
σπουδών τους όσο και κατά την 
αποφοίτησή τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού όσον αφορά την 
εισαγωγή σε κύκλους σπουδών και 
δυνατότητες φοίτησης σε όλα τα επίπεδα 
και αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών διάφορων επιπέδων, 
ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από 
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ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 
Ρομά, οι μετανάστες και τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. fi

Τροπολογία 33
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
επαγγελματικών προσόντων χωρίς 
αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια βίου 
μάθησης, που να παρέχει ίση πρόσβαση σε 
όλα τα επίπεδα και αναπροσαρμοσμένες 
λύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαφορετικών αναγκών των φοιτητών, 
ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 
Ρομά, οι μετανάστες και τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 34
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα, με 
διδάσκοντες και εκπαιδευτές υψηλών 
προσόντων, καινοτόμους μαθησιακές 
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των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

μεθόδους, υποδομές και εγκαταστάσεις 
υψηλής ποιότητας, άμεση συνάφεια με 
την αγορά εργασίας, καθώς και οδούς 
προς περαιτέρω εκπαίδευση και 
κατάρτιση, και αναπροσαρμοσμένες 
λύσεις για την αντιμετώπιση των 
διαφορετικών αναγκών των φοιτητών, 
ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 
Ρομά, οι μετανάστες και τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 35
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
χωρίς αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια 
βίου μάθησης, που να παρέχει ίση 
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και 
αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών 
των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και 
τα άτομα με αναπηρία· επιμένει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις 
στρατηγικές τους στον τομέα της διά βίου 
μάθησης καθιστώντας ελκυστική την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
παρέχοντας σε όλους τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν το δικαίωμά τους στην 
κατάρτιση·

Or. fr
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Τροπολογία 36
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην απόκτηση βασικών 
προσόντων καθώς όλοι οι νέοι πρέπει να 
διαθέτουν έναν βασικό πυρήνα γνώσεων 
και δεξιοτήτων που θα τους 
χρησιμεύσουν στην ενήλικη ζωή τους 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο· επισημαίνει ότι 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις 
μειονεκτούσες περιοχές και στους νέους 
που βρίσκονται σε δυσχερή θέση· θεωρεί 
ότι πρέπει 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 
επαγγελμάτων από την αρχή της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 37
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι σε πολλές 
απομακρυσμένες περιοχές 
παρατηρούνται έντονα προβλήματα 
πρόσβασης στις σχολικές μονάδες με
αποτέλεσμα να ανθεί το φαινόμενο της 
σχολικής διαρροής· καλεί τα κράτη μέλη, 
δεδομένης και της έντονης οικονομικής 
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δυσχέρειας που πλήττει την πλειοψηφία 
των ευρωπαίων πολιτών να αναλάβουν 
ουσιαστικές δράσεις για να ξεπεραστούν 
τέτοιους είδους εμπόδια·

Or. el

Τροπολογία 38
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικές δομές για τη 
στήριξη και την ένταξη των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλα τα 
εκπαιδευτικά συστήματα· επισημαίνει ότι 
η ειδική αντιμετώπιση των εν λόγω 
μαθητών θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με τη συμμετοχή των γονέων, των 
καθηγητών ειδικής εκπαίδευσης, των 
καθηγητών της τάξης τους ή ενός μέλους 
του συμβουλίου της τάξης τους, καθώς 
και των υγειονομικών ή κοινωνικών 
υπηρεσιών· 

Or. pt

Τροπολογία 39
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. στο πλαίσιο αύξησης των 
συμμετεχόντων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων 
στα πανεπιστήμια μέσω - μεταξύ άλλων -
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της θέσπισης φοιτητικών δανείων με 
ευνοϊκούς όρους, υποτροφιών αλλά και 
της παροχής αξιοπρεπών εστιών, καθώς 
πολλοί νέοι αδυνατούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους λόγω οικονομικών 
προβλημάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει 
να δοθεί στις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες όπως π.χ. νέοι που προέρχονται 
από οικογένειες με μακροχρόνια 
ανέργους·

Or. el

Τροπολογία 40
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν ή 
να ενισχύσουν τα Παρατηρητήρια ή 
αντίστοιχες δομές διάγνωσης αναγκών 
των εθνικών αγορών εργασίας 
ενσωματώνοντας τα αποτελέσματά τους 
σε κάθε βαθμίδα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας·

Or. el

Τροπολογία 41
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο, με σκοπό την 
επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020» να μειωθούν τα 
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φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

εν λόγω ποσοστά κάτω από το 10%,
φροντίζοντας για νηπιακή και προσχολική 
εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης 
και φροντίδας υψηλής ποιότητας, και να 
εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση σε όλα τα 
παιδιά, διοργανώνοντας μεταξύ άλλων 
ευρύ φάσμα εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων και καλώντας τους 
γονείς να συμμετάσχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία· υπενθυμίζει ότι 
όλα τα παραπάνω βήματα είναι 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά με προβλήματα στη νηπιακή και 
προσχολική εκπαίδευση, για την αποφυγή 
του διαχωρισμού των μαθητών με 
προβλήματα που φοιτούν σε ειδικά 
σχολεία, και για την αποφυγή της 
διαιώνισης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και φροντίδας 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, και χορηγώντας καθοδήγηση σε 
μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους·

Or. fr
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Τροπολογία 43
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική φροντίδα και 
προγράμματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης, 
προσαρμοσμένα στην κάθε ηλικιακή 
ομάδα, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς να 
ενθαρρύνουν τη μάθηση και χορηγώντας 
καθοδήγηση σε μαθητές με προβλήματα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, 
παρέχοντάς τους βοήθεια, ώστε να έχουν 
πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

Or. fi

Τροπολογία 44
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και φροντίδας 
που είναι προσβάσιμα σε όλους και 
εστιάζουν στη νηπιακή και προσχολική 
ηλικία στο σύνολό της – από τη γέννηση 
έως την ηλικία των έξι ετών –
διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς και 
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στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

τις καταξιωμένες τοπικές ΜΚΟ να 
συμμετάσχουν, να εφαρμόσουν και να 
παρακολουθήσουν τα εν λόγω μέτρα, και 
χορηγώντας καθοδήγηση σε μαθητές με 
προβλήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους, παρέχοντάς τους βοήθεια, 
ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα 
Erasmus και σε προγράμματα πρακτικής 
άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 45
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε ποιοτικά 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 46
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και παρέχοντας ενθάρρυνση
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να έχουν 
πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

Or. de

Τροπολογία 47
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. τονίζει ότι, για την επίτευξη του στόχου 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020» αναφορικά 
με τη μείωση του ποσοστού πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, όλα τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταβάλουν σημαντικές 
προσπάθειες· επισημαίνει ότι, μεταξύ 
άλλων στρατηγικών, τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και αναπτύσσοντας διάφορες 
δομές στήριξης, όπως είναι η καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
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προγράμματα πρακτικής άσκησης· τονίζει 
ότι τα σημερινά ποσοστά συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Erasmus μεταξύ των ομάδων 
χαμηλών εισοδημάτων είναι χαμηλότερα 
από τον μέσο όρο και ότι πρέπει να 
καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες 
για να καταστούν τα προγράμματα της 
ΕΕ πιο προσβάσιμα και ελκυστικά για τις 
υποεκπροσωπούμενες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα 
διασφαλισθεί η συνέχιση της φοίτησης 
των ατόμων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, με τη χορήγηση δανείων με 
χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο, την παροχή 
περισσότερων υποτροφιών και 
ενισχύσεων, και τη μείωση της διάρκειας 
των σπουδών ιδίως όσον αφορά τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα·

Or. en
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Τροπολογία 49
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά 
αποχώρησης από το σχολείο φροντίζοντας 
για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση 
και προγράμματα ανάπτυξης και 
φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές 
δραστηριότητες, καλώντας τους γονείς σε 
συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση 
σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς 
τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στο πρόγραμμα Erasmus και σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τις προτάσεις 
της Επιτροπής για ένα πλαίσιο ποιότητας 
για την πρακτική άσκηση και για μια 
ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας·

Or. de

Τροπολογία 50
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
βοήθεια σε φοιτητές με προβλήματα, με 
την παροχή ατομικής εκπαίδευσης, 
καθοδήγησης και δυνατότητας 
δικτύωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους, με σκοπό την πρόληψη 
της αποχώρησής τους από τη 
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δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, και να τους βοηθήσει, στο 
επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
να αποκτήσουν πρόσβαση στο 
πρόγραμμα Erasmus και να επιδιώξουν 
την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 
στις επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση 
και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να 
μπορέσουν να αποκτήσουν την 
κατάλληλη εργασιακή εμπειρία και να 
έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο 
υποστήριξης που θα συμβάλει στη 
σταδιοδρομία τους, καθώς και να 
εξασφαλίσουν ότι οι απόψεις των εν λόγω 
φοιτητών λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο της θεσμικής οργάνωσης και 
νοοτροπίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
αναβάθμισης της τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης να 
προωθήσουν συνέργειες μεταξύ 
κοινωνικών εταίρων και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων σε τοπικό επίπεδο, 
προκειμένου να εναρμονιστούν οι 
παρεχόμενες ειδικότητες, τα 
επαγγελματικά περιγράμματα και τα 
αντίστοιχα προγράμματα σπουδών με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής 
οικονομίας και αγοράς εργασίας·

Or. el
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Τροπολογία 52
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την 
πιστοποίηση και την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, της τυπικής, 
μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 
ώστε να ενθαρρύνεται η κινητικότητα 
κάθε δυνητικού φοιτητή·

Or. en

Τροπολογία 53
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. συμμερίζεται τους προβληματισμούς 
της Επιτροπής σχετικά με τα 
ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα συμμετοχής 
στην εκπαίδευση ενηλίκων στα 
περισσότερα κράτη μέλη, με το μέσο 
ευρωπαϊκό ποσοστό συμμετοχής να 
ανέρχεται στο 8,9%· συνιστά να 
επεκταθούν τα προσβάσιμα και υψηλής 
ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ιδίως στον εργασιακό χώρο·

Or. en

Τροπολογία 54
Kinga Göncz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
τη μετάβαση μεταξύ των διαφόρων 
διαύλων εκπαίδευσης και κατάρτισης, να 
παρέχουν βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ των 
διαφόρων διαύλων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να παρέχουν βοήθεια για 
τη μετάβαση μεταξύ εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
απασχόλησης· να διοργανώνουν ποιοτικές 
περιόδους πρακτικής άσκησης μέσω της 
πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη 
Νεολαία», να παρέχουν μάθηση με βάση 
την εργασία, πρακτική άσκηση και διττά 
μοντέλα μάθησης, και να στηρίζουν την 
απόκτηση και την αναγνώριση 
προσόντων που βασίζονται σε μη τυπική 
και σε άτυπη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 55
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν 
αποτελεσματικά τη μετάβαση μεταξύ των 
διαφόρων διαύλων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, να βελτιώσουν ουσιαστικά τη 
μετάβαση μεταξύ εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
απασχόλησης, να διοργανώνουν περιόδους 
πρακτικής άσκησης, να παρέχουν μάθηση 
με βάση την εργασία, πρακτική άσκηση 
και διττά μοντέλα μάθησης και να 
αναγνωρίζουν προσόντα που βασίζονται σε 
μη τυπική και σε άτυπη εκπαίδευση· 
επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου, απευθύνθηκε 
έκκληση προς τα κράτη μέλη ώστε να 
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εξαλείψουν τα υφιστάμενα εμπόδια στη 
μετάβαση μεταξύ των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι 
οι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερους 
κινδύνους κατά το στάδιο της μετάβασης 
και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
βελτιώσουν τις πολιτικές τους 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται σε 
διαδικασία μετάβασης, ιδίως όσον αφορά 
την κοινωνική ασφάλιση και την 
ασφάλεια του εισοδήματος, την 
προσβασιμότητα, τη χρηματοδότηση και 
την πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 56
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής 
άσκησης, να παρέχουν μάθηση με βάση 
την εργασία, πρακτική άσκηση και διττά 
μοντέλα μάθησης, στο πλαίσιο των 
οποίων θα προσφέρονται αξιοπρεπείς 
αμοιβές και κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας, με τη μάθηση να αποτελεί 
κυρίαρχο στοιχείο σε συνδυασμό με μια 
διαδικασία έγκρισης των προσόντων, 
καθώς και να αναγνωρίζουν προσόντα που 
βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 57
Lívia Járóka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης που είναι εύκολα προσβάσιμα 
και αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
σταδιοδρομίας, καθώς και να 
αναγνωρίζουν προσόντα που βασίζονται σε 
μη τυπική και σε άτυπη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 58
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναζητήσουν τρόπους 
αναγνώρισης των προσόντων που 
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εκπαίδευση· βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

Or. fi

Τροπολογία 59
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
ποιοτικές περιόδους πρακτικής άσκησης 
με την παράλληλη χορήγηση 
δικαιωμάτων, να παρέχουν μάθηση με 
βάση την εργασία, πρακτική άσκηση και 
διττά μοντέλα μάθησης και να 
αναγνωρίζουν προσόντα που βασίζονται σε 
μη τυπική και σε άτυπη εκπαίδευση·

Or. pt

Τροπολογία 60
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους αμειβόμενης πρακτικής 
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παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

άσκησης, να παρέχουν μάθηση με βάση 
την εργασία, πρακτική άσκηση και διττά 
μοντέλα μάθησης και να αναγνωρίζουν 
προσόντα που βασίζονται σε μη τυπική και 
σε άτυπη εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 61
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν και να 
αξιοποιούν προσόντα που βασίζονται σε 
μη τυπική και σε άτυπη εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 62
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
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και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 63
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση με την καθιέρωση 
προσβάσιμων και υψηλής ποιότητας 
συστημάτων επικύρωσης·

Or. en

Τροπολογία 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση· ζητεί την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και των εργοδοτικών 
οργανώσεων με σκοπό την προσαρμογή 
των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, και 
επικροτεί, μεταξύ άλλων, τις συνεργασίες 
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο ετήσιων 
συναντήσεων μεταξύ επιχειρήσεων και 
φοιτητών, τις εκθέσεις που 
διοργανώνονται για την προσέλκυση νέων 
ασκούμενων, μαθητευόμενων ή 
ειδικευόμενων, και τη σύσταση εταιρειών 
απασχόλησης στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 65
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 



AM\935078EL.doc 41/57 PE510.631v01-00

EL

περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση· χαιρετίζει την εξαγγελία της 
Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση μιας 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας·

Or. fr

Τροπολογία 66
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη 
μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν 
βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης 
και απασχόλησης, να διοργανώνουν 
περιόδους πρακτικής άσκησης, να 
παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, 
πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα 
που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση· τονίζει, ωστόσο, ότι κάθε 
προσπάθεια προσέγγισης των διαύλων 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας θα 
είναι μάταιη, εάν δεν συνοδεύεται από 
ενέργειες που θέτουν τέρμα στο κλείσιμο 
ή/και τη μετεγκατάσταση των 
επιχειρήσεων, καθώς οι επιχειρήσεις 
αυτές θα είναι οι φορείς που θα έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφήσουν τους 
πτυχιούχους νέους·

Or. it
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Τροπολογία 67
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν με βιώσιμο τρόπο την 
έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των 
αποκτηθέντων δεξιοτήτων και της 
ζήτησης της αγοράς εργασίας, καθώς και 
τις ελλείψεις δεξιοτήτων ιδίως σε τομείς 
με αναπτυξιακό δυναμικό, όπως οι ΤΠΕ, 
η υγεία και η περίθαλψη, οι 
επιχειρηματικές υπηρεσίες, κ.α.·

Or. en

Τροπολογία 68
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. κρίνει απαραίτητη τη γενίκευση της 
πρακτικής άσκησης, η οποία εξακολουθεί 
να μην χρησιμοποιείται επαρκώς στην 
ΕΕ, καθώς και των διττών μοντέλων 
μάθησης· θεωρεί ότι όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μια περίοδο εναλλασσόμενης κατάρτισης· 
υπογραμμίζει, παράλληλα, την ανάγκη 
αύξησης της συμμετοχής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητεί οι 
φοιτητές που παρακολουθούν 
προγράμματα συνεχούς κατάρτισης, οι 
φοιτητές που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εναλλασσόμενης 
κατάρτισης καθώς και οι μαθητευόμενοι 
να έχουν ισότιμο καθεστώς·

Or. fr
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Τροπολογία 69
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι οι πρακτικές ασκήσεις θα 
πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να 
παρέχουν δικαιώματα και ότι δεν πρέπει 
να δημιουργούνται με σκοπό την 
αντικατάσταση των μόνιμων θέσεων 
εργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 70
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει 
μια πιο ενεργή ευρωπαϊκή πολιτική με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων για τη 
διασυνοριακή κινητικότητα των 
φοιτητών και των εργαζομένων και τη 
δυνατότητα μεταφοράς των 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 71
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η εκπαιδευτική πολιτική 
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εντάσσεται (και) στην πολιτική για την 
αγορά εργασίας· καλεί, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα που θα 
διευκολύνουν τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας· ακόμα, 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας για τους 
μαθητές και τους φοιτητές, καθώς και να 
προωθήσουν τα προγράμματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού και τα 
συνοδευτικά υποστηρικτικά μέσα για την 
επιλογή επαγγέλματος από μαθητές και 
φοιτητές·

Or. de

Τροπολογία 72
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη 
σημασία απόκτησης της πρώτης 
εργασιακής εμπειρίας ως κρίσιμο 
στοιχείο για τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση, τονίζει 
την ανάγκη διεύρυνσης του θεσμού της 
πρακτικής άσκησης είτε σε 
δευτεροβάθμιο και μεταδευτεροβάθμιο 
επίπεδο, είτε σε τριτοβάθμιο επίπεδο 
μέσα και από την υποβολή και υλοποίηση 
Προγραμμάτων Δράσης 
χρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία·

Or. el

Τροπολογία 73
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής 
εργαζομένων και ανέργων σε 
προγράμματα επαγγελματικού 
επαναπροσανατολισμού και 
επανακατάρτισης προκειμένου να μειωθεί 
ο κίνδυνος ανεργίας και μακροχρόνιας 
ανεργίας για το τμήμα του εργατικού 
δυναμικού που η ζήτηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
βρίσκεται σε καθοδική πορεία·

Or. el

Τροπολογία 74
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν, 
μεταξύ άλλων και για τις γυναίκες από 
νεαρή ηλικία, τις δραστηριότητες και τα 
επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται η 
χρήση δεξιοτήτων σχετιζόμενων με τις 
θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά, με σκοπό 
την εξάλειψη του επαγγελματικού 
διαχωρισμού και των μισθολογικών 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 75
Evelyn Regner
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί τη συμμετοχή όλων των οικείων 
ενδιαφερόμενων, ιδίως των κοινωνικών 
εταίρων και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, κυρίως στον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης· τονίζει, εν 
προκειμένω, την ευθύνη των 
επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων να διευκολύνουν την παροχή 
κατάρτισης με πρακτικό προσανατολισμό 
σε μαθητές και φοιτητές·

Or. de

Τροπολογία 76
Evelyn Regner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει τη μεγάλη επιτυχία των διττών 
εκπαιδευτικών συστημάτων, ιδίως για 
τον περιορισμό της ανεργίας των νέων, 
και συνιστά στα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν τέτοιο σύστημα να το 
εισαγάγουν στο πλαίσιο των μέτρων που 
λαμβάνουν για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι η έγκαιρη και πλήρης 
ένταξη των κοινωνικών εταίρων στα 
συστήματα αυτού του είδους συνιστά 
επιτακτική ανάγκη·

Or. de

Τροπολογία 77
Daniël van der Stoep
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 78
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

6. τονίζει τη σημασία του επιπέδου 
επιμόρφωσης των καθηγητών και την 
ανάγκη να προετοιμαστούν οι καθηγητές, 
ούτως ώστε να αποκτήσουν 
ολοκληρωμένες δεξιότητες διδασκαλίας 
και γνώσεις όσον αφορά τα διδασκόμενα 
μαθήματα καθώς και να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
μπορούν να αναπροσαρμόσουν τη 
διδασκαλία τους στους διάφορους 
τρόπους επικοινωνίας και μάθησης και 
σημεία εκκίνησης των φοιτητών τους·

Or. fi

Τροπολογία 79
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εφαρμόσουν 
εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας 
στους διδασκόμενους που προέρχονται 
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να 
εξοικειωθούν με διαφορετικούς 
πολιτισμούς και να αναπροσαρμόσουν τα 
μαθήματά τους στους διαφορετικούς 
τρόπους επικοινωνίας και μάθησης με τους 
οποίους είναι εξοικειωμένοι οι φοιτητές, 
και να επικεντρωθούν στα μαθησιακά 
αποτελέσματα και όχι στο διαδικαστικό 
μέρος της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 80
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους. Εν προκειμένω, 
σημείο εστίασης θα πρέπει να 
αποτελέσουν οι γλωσσικές δεξιότητες, ως 
κλειδί της εκπαίδευσης, καθώς και η 
διδακτική, η μέθοδος δηλαδή της 
διδασκαλίας·

Or. de
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Τροπολογία 81
Rachida Dati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους· επικροτεί την έμφαση 
που δίνει η Επιτροπή στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση στον τομέα των νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΝΤΠΕ)·

Or. fr

Τροπολογία 82
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους· τονίζει την ανάγκη 
πραγματοποίησης επενδύσεων σε 
προγράμματα διά βίου μάθησης για τους 
διδάσκοντες·

Or. en
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Τροπολογία 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους·

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν 
οι καθηγητές, ούτως ώστε να 
επικεντρωθούν σε δεξιότητες και 
προσόντα, να εξοικειωθούν με 
διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους 
στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης 
των φοιτητών τους· λαμβάνοντας υπόψη 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
γήρανση του διδακτικού προσωπικού και 
την αποδυνάμωση του επαγγέλματός 
τους, καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν 
ώστε να διασφαλίσουν την παρουσία 
έμπειρων εκπαιδευτικών στους εκάστοτε 
τομείς, να συμβάλουν στην 
επαγγελματική και προσωπική τους 
ανέλιξη και να βελτιώσουν το καθεστώς 
αμοιβής τους·

Or. en

Τροπολογία 84
Minodora Cliveti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες 
εργασίας των καθηγητών και των 
εκπαιδευτών·

Or. en
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Τροπολογία 85
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
πολιτικές προώθησης της διά βίου 
μάθησης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με 
έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
συνεπάγονται οι δυναμικές μεταβολές που 
σημειώνονται στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 86
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. για τους σκοπούς της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της αντιμετώπισης των 
δημογραφικών προκλήσεων, καλεί τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάληψη 
εθελοντικών δραστηριοτήτων από άτομα 
κάθε ηλικίας· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν την αναγκαία κατάρτιση 
για τους τομείς της περίθαλψης και της 
στήριξης και να προσφέρουν υποτροφίες 
σε άτομα που πραγματοποιούν σχετικές 
σπουδές·

Or. en

Τροπολογία 87
Malika Benarab-Attou



PE510.631v01-00 52/57 AM\935078EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
συμμετοχή των νέων στη χάραξη 
πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι ανάγκες τους· συνιστά, εν 
προκειμένω, να προβεί η Επιτροπή σε 
διαβουλεύσεις με εκπροσώπους εθνικών 
συμβουλίων νεολαίας σχετικά με τις 
προτεραιότητες για τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 88
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών για 
την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων 
τους σε νέα πρότυπα, μεθόδους και 
διαδικασίες διδασκαλίας συμβατά με τις 
ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. el

Τροπολογία 89
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
τον συνεχή διάλογο μεταξύ του 
εκπαιδευτικού τομέα και της αγοράς 
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εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων 
και της ζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 90
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αύξηση της 
απασχολησιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, 
να εκπαιδεύσουν τους πολίτες τους 
σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως 
πολίτες της ΕΕ, και σχετικά με το πώς 
μπορούν να επωφεληθούν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 91
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ως 
προς τη στήριξη των επενδύσεων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, στις 
δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση· ως 
εκ τούτου, τάσσεται σθεναρά υπέρ της 
διατήρησης του ελάχιστου συνολικού 
μεριδίου για το ΕΚΤ σε ποσοστό 25% του 
προϋπολογισμού που χορηγείται για την 
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πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 92
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο 
έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την 
ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση 
ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που 
απορρέουν από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση συνέβαλαν στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας των φοιτητών.

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τακτικά και να αξιολογούν 
κατά πόσο τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα και προγράμματα έχουν 
κατορθώσει να προσεγγίσουν τα μέλη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να
διασφαλίσουν την ισότητα πρόσβασης σε 
εκπαίδευση ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς 
σε όλα τα επίπεδα και κατά πόσο οι 
δεξιότητες που απορρέουν από την 
εκπαίδευση και κατάρτιση συνέβαλαν 
όντως στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας των φοιτητών.

Or. en

Τροπολογία 93
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο 
έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την 
ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση 
ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που 
απορρέουν από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση συνέβαλαν στην αύξηση της 

7. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
δράση το συντομότερο δυνατό ως προς 
την εφαρμογή των συστάσεων του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τακτικά 
και να αξιολογούν, από κοινού με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
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απασχολησιμότητας των φοιτητών. συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των νέων, κατά πόσο έχουν κατορθώσει να 
επιτύχουν την ισότητα πρόσβασης σε 
εκπαίδευση ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς 
σε όλα τα επίπεδα και κατά πόσο οι 
δεξιότητες που απορρέουν από την 
εκπαίδευση και κατάρτιση συνέβαλαν στην 
αύξηση της απασχολησιμότητας των 
φοιτητών.

Or. en

Τροπολογία 94
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο 
έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την 
ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση 
ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που 
απορρέουν από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση συνέβαλαν στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας των φοιτητών.

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο 
έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την 
ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση 
ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που 
απορρέουν από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση συνέβαλαν στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας των φοιτητών καθώς 
και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους 
να ασκούν τον ρόλο τους ως πολίτες αλλά 
και ως εργαζόμενοι.

Or. fi

Τροπολογία 95
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο 
έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την 

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν 
τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο 
έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την 
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ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση 
ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που 
απορρέουν από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση συνέβαλαν στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας των φοιτητών.

ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση 
ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που 
απορρέουν από την εκπαίδευση και 
κατάρτιση συνέβαλαν στην ενίσχυση της 
ικανότητας κοινωνικής και 
επαγγελματικής ένταξης των φοιτητών.

Or. fr

Τροπολογία 96
Roberta Angelilli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και προτύπων που, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν αποφέρει 
θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη 
μείωση του ποσοστού της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου· την 
επανένταξη στο εκπαιδευτικό κύκλωμα· 
την αποτελεσματική μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην εργασία· τη μείωση του 
ποσοστού της ανεργίας των νέων· την 
πρόσβαση των μειονεκτουσών ομάδων 
στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

Or. it

Τροπολογία 97
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει εάν τα 
κράτη μέλη έχουν προβεί στις αναγκαίες 
ενέργειες για τη μεταρρύθμιση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων τους με 
σκοπό την επίτευξη των παραπάνω 
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στόχων.

Or. en

Τροπολογία 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τους εντατικούς διαλόγους με 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να τα 
ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης που 
προσφέρει η ΕΕ και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους· ενθαρρύνει τη 
χρήση της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ 
για τις ανάγκες της συνεχούς και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο 
της απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 99
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να εφαρμόσουν ή όχι τις 
προαναφερθείσες προτάσεις κατά την 
κρίση τους.

Or. nl


