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Τροπολογία 1
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της
25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 
κινητικότητα και ένταξη ατόμων με 
αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αναπηρία 2010-2020 
(2010/2272(INI)),1

__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, A7-0263/2011.

Or. hu

Τροπολογία 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη 
ποιότητας για την πρακτική άσκηση και 
τη μαθητεία που αναπτύχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, από 
κοινού με κοινωνικούς εταίρους και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη,

Or. en

Τροπολογία 3
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound του Οκτωβρίου 2012 με τίτλο
«ΕΑΕΚ – Άνεργοι νέοι χωρίς εκπαίδευση 
και κατάρτιση, χαρακτηριστικά, κόστος 
και πολιτικές απαντήσεις στην Ευρώπη»1

__________________
1 Eurofound (2012), NEETs – young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy
responses in Europe, Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Λουξεμβούργο.

Or. de

Τροπολογία 4
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound της 21ης Δεκεμβρίου 2012 με 
τίτλο «Αποτελεσματικότητα των μέτρων 
πολιτικής για την αύξηση της συμμετοχής 
των νέων στην απασχόληση»2·
__________________
2 Eurofound (2012) Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Or. de
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Τροπολογία 5
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound της 29ης Απριλίου 2011 με 
τίτλο «Στήριξη των εργαζόμενων νέων 
κατά την περίοδο της κρίσης: η 
συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων και 
των δημόσιων αρχών»3·
__________________
3 Eurofound (2011), Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities, 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.

Or. de

Τροπολογία 6
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με 
την ένταξη των μεταναστών, τις 
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την 
εξωτερική διάσταση του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
της ΕΕ (2012/2131(INI))·

Or. de

Τροπολογία 7
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με 
την ένταξη των μεταναστών, τις 
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την 
εξωτερική διάσταση του συντονισμού 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
της ΕΕ (2012/2131(INI)),

Or. en

Τροπολογία 8
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound, του Οκτωβρίου του 2012, με 
τίτλο «ΕΑΕΚ – Νέοι εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης: 
Χαρακτηριστικά, κόστος και μέτρα 
πολιτικής στην Ευρώπη»1,
__________________
1 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe, Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf)

Or. en

Τροπολογία 9
Raül Romeva i Rueda
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound, της 7ης Φεβρουαρίου 2012, 
με τίτλο «Πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής 
όσον αφορά τα άτομα που βρίσκονται 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ)»2,
__________________
2 Eurofound (2012) Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs), Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf)

Or. en

Τροπολογία 10
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound, της 21ης Δεκεμβρίου 2012, 
με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων πολιτικής για την αύξηση της 
συμμετοχής των νέων στην αγορά 
εργασίας»3,
__________________
3 Eurofound (2012) Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people, Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm)
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Or. en

Τροπολογία 11
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound, της 15ης Ιανουαρίου 2013, με 
τίτλο «Ενεργός ένταξη των νέων με 
προβλήματα υγείας ή αναπηρία»4,
__________________
4 Eurofound (2013) Active inclusion of 
young people with disabilities or health 
problems, Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm)

Or. en

Τροπολογία 12
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του
Eurofound, της 29ης Απριλίου 2011, με 
τίτλο «Στήριξη των εργαζόμενων νέων 
κατά την περίοδο της κρίσης: η 
συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων και
των δημόσιων αρχών»5

__________________
5 Eurofound (2011) Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities, 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, Λουξεμβούργο
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf)

Or. en

Τροπολογία 13
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 9% ή λιγότερο στην 
Αυστρία και τη Γερμανία έως και άνω του 
55% στην Ελλάδα και την Ισπανία, 
γεγονός το οποίο καταδεικνύει έντονες 
γεωγραφικές διαφορές·

__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&languag
e=de&pcode=teilm021

Or. de

Τροπολογία 14
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
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Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην
Ισπανία και 64,2% στην Ελλάδα
(Φεβρουάριος 2013), γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης·η 
κατάσταση των νέων στην αγορά 
εργασίας είναι δραματική·

Or. de

Τροπολογία 15
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αλλά 
και στο εσωτερικό αυτών·

Or. de

Τροπολογία 16
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
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αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές, ακόμα και στο εσωτερικό των 
κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 17
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23,5% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
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Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές· επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη 
μέλη διαφορετικές κατηγορίες νέων, π.χ. 
υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής 
απασχόλησης ή άτομα στα οποία έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις για μη συμμόρφωση 
με συστήματα κοινωνικών παροχών υπό 
όρους («workfare»), δεν περιλαμβάνονται 
σε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και ότι 
τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για 
την ανεργία των νέων είναι υψηλότερα·

Or. en

Τροπολογία 19
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές και τη δραματική αύξηση της 
ανεργίας των νέων στις χώρες στις οποίες 
εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας1·

__________________
1 Σύμφωνα με την Eurostat, τα τελευταία 
τρία χρόνια η ανεργία των νέων έχει 
αυξηθεί κατά 36,6% στην Ιταλία, 40% 
στην Ισπανία, 41% στην Πορτογαλία, 
72% στην Κύπρο και 100% στην Ελλάδα

Or. en
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Τροπολογία 20
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην 
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 
του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία 
εργασίας ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε 
αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην
Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και τις 
Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην 
Ελλάδα και την Ισπανία, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές 
διαφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα και 
τις προβλέψεις, η κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι επιδεινώνεται 
συνεχώς·

Or. pl

Τροπολογία 21
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή επισφαλείς 
προοπτικές απασχόλησης ή ακόμα και 
ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα 
αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν στο εγγύς 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως γυναίκες και μετανάστες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως κοινωνικές αναταραχές 
και πρώιμα τραύματα υπό μορφή 
ψυχικών και σωματικών δυσλειτουργιών, 
και οδηγεί στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό ως μόνη 
προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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μέλλον· προβλήματα αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν 
στο εγγύς μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 22
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή επισφαλείς 
προοπτικές απασχόλησης ή ακόμα και 
ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα 
αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν στο εγγύς 
μέλλον·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές προσωπικές
κοινωνικές επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή 
επισφαλείς προοπτικές απασχόλησης ή 
ακόμα και ψυχικές και σωματικές 
δυσλειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν 
στο εγγύς μέλλον και ενέχουν σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες για τα ευρωπαϊκά 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας·

Or. de

Τροπολογία 23
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
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βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή επισφαλείς 
προοπτικές απασχόλησης ή ακόμα και
ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα 
αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν στο εγγύς 
μέλλον·

βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή επισφαλείς 
προοπτικές απασχόλησης ή ακόμα και
συνδυασμό ψυχικών και σωματικών 
δυσλειτουργιών και αναπηριών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα 
αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν στο εγγύς 
μέλλον·

Or. hu

Τροπολογία 24
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, 
εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή επισφαλείς 
προοπτικές απασχόλησης ή ακόμα και 
ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα 
αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν στο εγγύς 
μέλλον·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 
6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών 
βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), 
συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών 
ομάδων, όπως νέοι με προβλήματα υγείας 
ή αναπηρίες, νέοι Ρομά και ανύπαντρες 
μητέρες, εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές 
κοινωνικές επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή 
επισφαλείς προοπτικές απασχόλησης ή 
ακόμα και ψυχικές και σωματικές 
δυσλειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα αυτά πιθανότατα θα οξυνθούν 
στο εγγύς μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 25
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 14 
εκατομμύρια νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισηςαντιστοιχούν 
στο συνολικό πληθυσμό επτά μικρών και 
μεσαίων κρατών μελών, και ότι η 
κατάσταση αυτή απαιτεί σαφώς 
μεγαλύτερες προσπάθειες από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
για την ένταξη/επανένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι ανάγκες των νέων στην Ευρώπη είναι 
πολύ διαφορετικές, επομένως τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την ένταξη στην 
αγορά εργασίας πρέπει να 
προσαρμόζονται κατά περίπτωση·

Or. de

Τροπολογία 26
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. αναγνωρίζει ότι τα 14 εκατομμύρια 
άτομα κάτω των 30 που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
αντιστοιχούν στο συνολικό πληθυσμό 7 
κρατών μελών μικρού και μεσαίου 
μεγέθους και καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 
επανένταξη των νέων στην αγορά 
εργασίας. Οι προσπάθειες αυτές θα 
πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίζουν την 
ποικιλομορφία του πληθυσμού των νέων 
προβλέποντας μέτρα τα οποία λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες κάθε μεμονωμένης 
ομάδας ή ακόμη και εξετάζοντας 
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πολιτικές βάσει ατομικής αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 27
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις·

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό 
είναι περισσότερο από 15 φορές 
μεγαλύτερο από τα 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ που εκτιμάται ότι απαιτούνται για 
τη δημιουργία 2 εκατομμυρίων νέων 
θέσεων εργασίας για νέους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί 
σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 
επιβαρύνσεις·

Or. de

Τροπολογία 28
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη, 
αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,2% του 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις·

ΑΕγχΠ της ΕΕ4, δηλαδή οι εν λόγω 
δαπάνες υπερβαίνουν καθαυτές τον 
ετήσιο προϋπολογισμό για τα θεσμικά 
όργανα, τα ταμεία και τα μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί 
σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 
επιβαρύνσεις·

Or. hu

Τροπολογία 29
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις·

Γ λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·

λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές και μακροπρόθεσμες
κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις
για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 30
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω των 
επιπτώσεων της κρίσης στους νέους
υπολογίστηκαν σε 153 δισεκατομμύρια 
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δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις·

ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1,2% 
του ΑΕγχΠ της ΕΕ4· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρές 
κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
οικονομικές απώλειες λόγω της 
απομάκρυνσης νέων από την αγορά 
εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 
δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ4·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και 
οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς και ότι 
το να επιτραπεί στους μειονεκτούντες 
νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 
τους και να συμμετάσχουν ενεργά σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποτελεί μόνο 
σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη 
μεγαλύτερης κοινωνικής ένταξης, αλλά 
και για την υγιή, βιώσιμη και 
δημοκρατική ανάπτυξη των κοινοτήτων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως της 
ανεργίας των νέων, απαιτείται ανάπτυξη 
που δημιουργεί άφθονες θέσεις εργασίας,
και ότι η πολιτική λιτότητας ως 
απάντηση στην οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση 
όχι μόνο δεν πέτυχε το στόχο αυτό, αλλά 
επίσης επιδείνωσε σημαντικά την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας πολλών 
κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία 
των νέων αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
που συμβάλλει στην απότομη αύξηση της 
μετανάστευσης που παρατηρείται σε μια 
σειρά από κράτη μέλη και εκφράζεται πιο 
έντονα στις αποκαλούμενες χώρες
«PIIGS»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
μαζική μετανάστευση έχει στερήσει από 
τις εν λόγω χώρες ένα σημαντικό μέρος 
των πιο δυναμικών ατόμων τους και έχει 
καταστροφική επίδραση στις τοπικές 
κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 34
Raül Romeva i Rueda
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
ποσοστά ανεργίας των νέων και 
πληθυσμού ΕΑΕΚ μπορούν να έχουν 
συνέπειες που σχετίζονται με παραβιάσεις 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 
απαιτείται μια προσέγγιση βασισμένη στα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 35
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ.β. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 
μεγάλες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την προώθηση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης, καθώς και για την 
ενίσχυση της ζήτησης στην εσωτερική 
αγορά, και ότι απαιτείται ένα επενδυτικό 
πακέτο που αντιστοιχεί στο 2% του 
ΑΕγχΠ των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί 
σημαντική βελτίωση της οικονομικής
συγκυρίας και της κατάστασης της 
αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη, καθώς 
αυτό θα ωφελούσε κυρίως τους νέους ως 
την ομάδα που πλήττεται περισσότερο 
από την κρίση·

Or. de
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Τροπολογία 36
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με 
τις περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, 
δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι πλήττονται 
δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι για 
πολλούς νέους η τρέχουσα ανεργία 
αναμένεται να μετατραπεί σε μακροχρόνια 
ανεργία, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού, κρυμμένης 
φτώχειας και κοινωνικών αναταραχών, οι 
οποίοι απορρέουν από την απομάκρυνση 
από την κοινωνία και τη συνολική 
δυσαρέσκεια που βιώνουν οι νέοι·

Or. en

Τροπολογία 37
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία θα μετατραπεί σε 
μακροχρόνια ανεργία, γεγονός που
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γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

ενισχύει σημαντικά τους κινδύνους
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας
μακροπρόθεσμα δυσμενώς την κοινωνική, 
οικονομική και δημογραφική κατάσταση 
στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 38
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με 
τις περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς 
νέους η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους,
δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση και ότι συχνά 
η περίοδος ανεργίας μετατρέπεται σε 
μακροχρόνια ανεργία, γεγονός που 
εγκυμονεί κινδύνους κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
γεγονός αυτό έχει ανησυχητικές 
επιπτώσεις στους νέους, καθώς δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η δυνατότητα να έχουν μια 
ζωή ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·
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Τροπολογία 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
επισημαίνει εν προκειμένω τις αρνητικές 
συνέπειες της μετάβασης προς πιο 
ευέλικτες μορφές συμβάσεων, οι οποίες 
είναι ιδιαιτέρως συχνές μεταξύ των νέων 
εργαζομένων, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα να κατέχουν ένα δυσανάλογο 
ποσοστό των επισφαλών συμβάσεων και 
κατά συνέπεια να είναι οι πρώτοι που 
πλήττονται από την ανεργία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι για πολλούς νέους η τρέχουσα 
ανεργία αναμένεται να μετατραπεί σε 
μακροχρόνια ανεργία, γεγονός που 
εγκυμονεί κινδύνους κοινωνικού 
αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
γεγονός αυτό έχει ανησυχητικές 
επιπτώσεις στους νέους, καθώς μειώνεται 
η αυτοεκτίμησή τους, δεν επιτυγχάνονται 
οι στόχοι τους και καθυστερεί η έναρξη 
της ζωής τους ως ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 40
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους, μειώνεται 
το εισόδημά τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εργασιακής ζωής τους, περιορίζονται 
οι μελλοντικές τους προοπτικές 
σταδιοδρομίας και καθυστερεί η έναρξη 
της ζωής τους ως ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 41
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
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γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη, 
και αυξάνεται ο κίνδυνος φτώχειας σε 
μεγάλη ηλικία λόγω των ελλιπών 
κοινωνικών εισφορών κατά τη διάρκεια 
του επαγγελματικού βίου·

Or. de

Τροπολογία 42
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
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δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
ειρήνης·

Or. hu

Τροπολογία 43
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση σε σχέση με τις 
περισσότερες υπόλοιπες ομάδες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς νέους 
η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να 
μετατραπεί σε μακροχρόνια ανεργία, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους 
κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει 
ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, 
καθώς μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους, δεν 
επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και 
καθυστερεί η έναρξη της ζωής τους ως 
ανεξάρτητων ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
οικογένειας, καθώς και συνακόλουθες 
επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας 
δυσμενώς την κοινωνική, οικονομική και 
δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανεργία 
των νέων συνιστά απειλή για τη 
δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς μειώνεται σημαντικά η 
υποστήριξη του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος, ιδίως μεταξύ των νέων, και 
ότι οι νέοι που πλήττονται από το 
πρόβλημα πρέπει να συμμετέχουν στη 
δημιουργία λύσεων και μέτρων·

Or. de
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Τροπολογία 44
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 13 
της Συνθήκης ΕΚ αναθέτει ειδικότερα 
στην Κοινότητα την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την οδηγία
2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 
σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία, οι νέες 
γυναίκες εξακολουθούν να είναι θύματα 
διακρίσεων λόγω ηλικίας και φύλου όταν 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 45
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α . Επισημαίνοντας ότι η κρίση 
προκάλεσε μεγάλη αύξηση της 
προσωρινής απασχόλησης, ιδίως μεταξύ 
των νέων, οι οποίοι προσλαμβάνονται με 
προσωρινές συμβάσεις ή με σχέση μη 
αμειβόμενης απασχόλησης την στιγμή 
που καλύπτουν πραγματικές θέσεις 
πλήρους απασχόλησης 

Or. es
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Τροπολογία 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. Επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να εγγυώνται την κοινωνική 
προστασία και να εξασφαλίζουν συνθήκες 
αξιοπρεπούς διαβίωσης στους 
εργαζόμενους που μένουν άνεργοι και 
στους νέους που δεν κατορθώνουν να 
βρουν απασχόληση·

Or. pt

Τροπολογία 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τα 
υψηλά συνολικά επίπεδα ανεργίας των 
νέων, ορισμένοι τομείς όπως ο τομέας 
των ΤΠΕ και ο τομέας της υγείας έχουν 
όλο και μεγαλύτερη δυσκολία στην 
πλήρωση των κενών θέσεων με 
ειδικευμένο προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας συνέστησε έναν 
προϋπολογισμό ύψους 21 
δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος 
αντιστοιχεί στο 0,5% των δαπανών της 
Ευρωζώνης, για την πλήρη εφαρμογή 
εγγυήσεων για τη νεολαία στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 49
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
εργασίας, τα κοινωνικά δικαιώματα, η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, η στέγαση 
και η συμμετοχή αποτελούν ζωτικής 
σημασίας πεδία πολιτικής για την 
εξασφάλιση της χειραφέτησης των νέων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες σε όλα τα 
επίπεδα πολιτικής για την εξασφάλιση 
της χειραφέτησης των νέων και ότι τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
εξασφαλίζουν σε όλους τους νέους ίσες 
ευκαιρίες και το δικαίωμα στη 
χειραφέτηση και την ανάπτυξη μιας 
ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς ζωής·

Or. en

Τροπολογία 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. Επισημαίνοντας ότι λόγω της 
επιδείνωσης της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
επιβολής της λιτότητας, έχει αυξηθεί με 
γεωμετρική πρόοδο η μετανάστευση στα 
κράτη μέλη με τα μεγαλύτερα οικονομικά 
προβλήματα· επισημαίνοντας ότι οι 
περισσότεροι μετανάστες είναι νέοι και 
πολλοί εξ αυτών με υψηλά προσόντα·

Or. pt

Τροπολογία 51
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
περίοδο 2000-2010, η ΕΕ έχει δεσμευτεί 
να αυξήσει τα επίπεδα εκπαίδευσης, να 
μειώσει τα ποσοστά πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο 
από 10% έως το 2020 και να αυξήσει το 
ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας ή 
ισοδύναμης εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 
40%·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ΕΕ 
έχει δεσμευτεί να αυξήσει τα επίπεδα 
εκπαίδευσης, να μειώσει τα ποσοστά 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 
λιγότερο από 10% έως το 2020, να αυξήσει 
το ποσοστό ολοκλήρωσης της 
τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης
στα άτομα ηλικίας 30-34 ετών σε 
τουλάχιστον 40% και να αυξήσει το 
ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
ηλικίας 20 έως 64 ετών στο 75%·

Or. de

Τροπολογία 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
περίοδο 2000-2010, η ΕΕ έχει δεσμευτεί 
να αυξήσει τα επίπεδα εκπαίδευσης, να 
μειώσει τα ποσοστά πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο 
από 10% έως το 2020 και να αυξήσει το 
ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας ή 
ισοδύναμης εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 
40%·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
περίοδο 2000-2010, η ΕΕ έχει δεσμευτεί 
να αυξήσει τα επίπεδα εκπαίδευσης, να 
μειώσει τα ποσοστά πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο 
από 10% έως το 2020 και να αυξήσει το 
ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας ή 
ισοδύναμης εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 
40%· επισημαίνοντας ότι πολλά κράτη 
μέλη έχουν αυξήσει ή εξετάζουν την 
αύξηση των διδάκτρων στην ανώτατη 
εκπαίδευση·

Or. pt

Τροπολογία 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. Επισημαίνοντας ότι οι απολύσεις 
καθηγητών, ο αριθμός των οποίων έχει 
αυξηθεί σε ορισμένες χώρες στις οποίες 
έχει παρέμβει η τρόικα, 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 η αυξημένη αναλογία 
φοιτητών/καθηγητών λόγω των 
περικοπών στον τομέα οδηγούν στην 
υποβάθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, το οποίο θα πρέπει να 
επιτρέπει την πιο στενή παρακολούθηση 
της εκπαιδευτικής προόδου των μαθητών 
από τους καθηγητές τους·
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Or. pt

Τροπολογία 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απελευθέρωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, για παράδειγμα μέσω της 
διαδικασίας της Μπολόνια, και οι 
πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται σε 
διάφορα κράτη μέλη έχουν αναιρέσει 
πολλά από τα βήματα που είχαν γίνει 
προς την κατεύθυνση ενός πιο προσιτού 
συστήματος εκπαίδευσης· τονίζει ως εκ 
τούτου την ανάγκη για ένα δημόσιο 
εκπαιδευτικό σύστημα υπό δημοκρατική 
διαχείριση, το οποίο θα είναι προσβάσιμο 
σε όλους και δωρεάν στο σημείο χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 55
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
οικονομική κρίση και την κατάργηση 
θέσεων εργασίας, υπάρχουν πάνω από 
δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας 
στην ΕΕ, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν 
εργαζόμενοι με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες στην τοπική αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 56
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει 
προκαλέσει αύξηση επισφαλών 
εργασιακών σχέσεων, ιδίως στους νέους, 
και ότι οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας 
καλύπτονται συχνά με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, εργασία με μειωμένο 
ωράριο και μη αμειβόμενη εργασία·

Or. de

Τροπολογία 57
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς 
δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
καταδεικνύουν ότι προσεγγίζονται αυτοί 
οι στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 58
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
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αναγκάζονται να εργάζονται ολοένα 
συχνότερα σε θέσεις μη αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης συγκριτικά με θέσεις 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, και ότι 
το γεγονός αυτό συνιστά διάκριση σε 
σχέση με την οικονομική κατάσταση του 
κάθε ατόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να αναγνωριστεί το πρόβλημα της 
εκμετάλλευσης των ασκουμένων ως 
φθηνού εργατικού δυναμικού και, για το 
λόγο αυτό, απαιτείται ένα πλαίσιο 
ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής 
άσκησης·

Or. de

Τροπολογία 59
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διασυνοριακή κινητικότητα αποτελεί 
κεντρική ιδέα του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος και ότι, ως εκ τούτου, τα 
μέτρα για την προώθηση της 
κινητικότητας είναι κατά βάση 
ευπρόσδεκτα· τονίζει, ωστόσο, ότι ακόμα 
και στις χώρες που πλήττονται 
περισσότερο από την ανεργία (των νέων), 
η κινητικότητα και η μετανάστευση είναι 
πολύ συχνότερα αποτέλεσμα ανάγκης και 
όχι εκούσια επιλογή· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να 
ζουν και να εργάζονται στη χώρα τους 
και ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις 
περιφερειακές περιοχές, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η ακούσια μετανάστευση των 
νέων από τις περιφέρειες που πλήττονται 
από το πρόβλημα, καθώς και η 
συνακόλουθη «διαρροή εγκεφάλων» 
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(brain drain)·

Or. de

Τροπολογία 60
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχουν 
καταργήσει περισσότερες από 3,5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης, ενώ το κλείσιμο 
βιομηχανικών μονάδων εργασίας 
επηρεάζει όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, 
έχουν καταργήσει περισσότερες από 3,5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης, ενώ το κλείσιμο 
βιομηχανικών μονάδων εργασίας 
επηρεάζει όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων·

Or. en

Τροπολογία 61
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», έχουν υποχρεωθεί να 
καταργήσουν περισσότερες από 3,5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης ή να μεταφέρουν τις 
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εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

δραστηριότητές τους προκειμένου να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές 
επίπεδο, πράγμα που επηρέασε όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

Or. fr

Τροπολογία 62
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ και 
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποτελούν κινητήρια δύναμη για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας καθώς και για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

Or. en

Τροπολογία 63
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤλαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 

ΣΤλαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
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την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, αλλά κυρίως τους νέους·

Or. de

Τροπολογία 64
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας και έχουν μειώσει σημαντικά 
της προσλήψεις εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης, ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών 
μονάδων εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

Or. pl

Τροπολογία 65
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι 
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οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
ενώ το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για 
την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει 
περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
και ότι ο τομέας αυτός μπορεί να 
απασχολήσει τους περισσότερους νέους 
με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ενώ 
το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων 
εργασίας επηρεάζει όλους τους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων·

Or. hu

Τροπολογία 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
έχουν δικαίωμα σε ποιοτική απασχόληση 
σύμφωνα με τις δεξιότητες τους και ότι η 
ποιοτική απασχόληση έχει θεμελιώδη 
σημασία για την αξιοπρέπεια και την 
αυτονομία των νέων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 67
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης, εξ ου και η επείγουσα 
ανάγκη να προσαρμοσθεί η εκπαίδευση, 
τόσο η σχολική όσο και η επαγγελματική 
στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 
και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες 
επανένταξης των ανέργων μέσω της 
υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης η οποία 
συγκεντρώνει όλες τις κοινωνικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
αναζήτηση απασχόλησης·

Or. fr

Τροπολογία 68
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων 
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία έγινε ορατή το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων 
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 69
Ádám Kósa
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων 
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων 
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης, 
καθώς και ότι οι πιο ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, ιδίως οι νέοι με αναπηρίες, δεν 
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, διότι 
πολλές δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν 
να έχουν φραγμούς·

Or. hu

Τροπολογία 70
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων 
σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης·

Ζ λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει 
επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο 
και την προσφορά στην αγορά εργασίας, 
γεγονός το οποίο αυξάνει δραματικά την 
ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές 
απασχόλησης και καθιστά σημαντική την 
καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων 
σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση 
καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης·

Or. de
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Τροπολογία 71
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και 
οι συνδυασμένοι ακαδημαϊκοί-
επαγγελματικοί τίτλοι που εφαρμόζονται 
σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
αποδειχθεί, λόγω της έμφασης που 
αποδίδουν στις πρακτικές δεξιότητες, 
χρήσιμα κατά την κρίση, και διατηρούν 
την ανεργία των νέων σε χαμηλότερα 
επίπεδα αυξάνοντας την 
απασχολησιμότητα·

Or. de

Τροπολογία 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
λιτότητας που εφαρμόζονται σε όλη την 
Ευρώπη δεν έχουν οδηγήσει σε 
οικονομική ανάκαμψη ή αύξηση της 
απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι 
δηλώνουν σαφώς ότι οι πολιτικές 
λιτότητας είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα:
επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης 
και καταστροφή θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 73
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 
υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
ΕΕ, σε ορισμένους τομείς υπάρχει 
έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, όπως 
συμβαίνει λόγω της αυξανόμενης 
ζήτησης για εργατικό δυναμικό υψηλής 
ειδίκευσης στους τομείς της τεχνολογίας 
πληροφοριών και της έρευνας και 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 74
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 
τέσσερα εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
είναι κενές στην ΕΕ λόγω αναντιστοιχίας 
μεταξύ των δεξιοτήτων των ανέργων και 
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 75
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό 
σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
που χρησιμοποιείται σε ορισμένα κράτη 
μέλη έχει αποδείξει την πρακτική του 
σημασία, ιδίως σε περίοδο κρίσης, και 
οδηγεί σε μειωμένη ανεργία λόγω 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 76
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιο 
στενά συνδεδεμένη με την αγορά 
εργασίας από ό,τι άλλοι τομείς 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, αλλά σε 
πολλές χώρες δεν αξιοποιείται πλήρως το 
δυναμικό της μάθησης με βάση την 
εργασία, και ιδίως του συστήματος 
μαθητείας, για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 77
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση 
από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 
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αποτελεί κρίσιμη περίοδο στη ζωή των 
νέων και έχει καθοριστική σημασία για 
τις μελλοντικές τους προοπτικές 
σταδιοδρομίας, τις δυνατότητες 
απόκτησης εισοδήματος κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους και την 
κοινωνική τους κατάσταση 
μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική 
πολιτική αποτελεί τμήμα της πολιτικής 
της αγοράς εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 78
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το
2008, έχει επηρεάσει δυσμενώς τόσο τη 
ζήτηση όσο και την προσφορά στην 
αγορά εργασίας, γεγονός το οποίο αυξάνει 
δραματικά την ανασφάλεια όσον αφορά 
τις προοπτικές απασχόλησης και καθιστά 
σημαντική την αντιμετώπιση του 
ζητήματος των επενδύσεων των κρατών 
μελών στους τομείς της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, της κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση των κοινωνικών συγκρούσεων 
και αναταραχών·

Or. en

Τροπολογία 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις σε 
τομείς όπως η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση και η έρευνα και ανάπτυξη 
είναι καίριας σημασίας για τη βιώσιμη 
έξοδο από την κρίση αλλά και για την 
εξυγίανση της οικονομίας της ΕΕ, ώστε 
να ακολουθήσει μια πορεία 
ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας 
και βιωσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς 
πρέπει να εξαιρούνται από τους περί 
ελλείμματος στόχους·

Or. en

Τροπολογία 80
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες 
απασχόλησης διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην αγορά εργασίας και, για το 
λόγο αυτό, πρέπει να πληρούν υψηλά 
ποιοτικά κριτήρια και να ελέγχονται εν 
προκειμένω από τις αρμόδιες αρχές·
τονίζει ότι τα εν λόγω ποιοτικά κριτήρια 
και οι σχετικοί έλεγχοι πρέπει να ισχύουν 
τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης·

Or. de
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Τροπολογία 81
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση 
της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2012 
σχετικά με την κατάσταση στην Γερμανία 
αναφέρεται ότι το διττό σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης διασφαλίζει 
την ύπαρξη ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού και χαμηλά επίπεδα ανεργίας 
των νέων·

Or. de

Τροπολογία 82
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της 
λύσης για το πρόβλημα της ανεργίας 
μπορεί να είναι η ανάπτυξη συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης υψηλής ποιότητας, με 
καθηγητές και εκπαιδευτές υψηλής 
ειδίκευσης, καινοτόμες μεθόδους 
μάθησης, υποδομές και εγκαταστάσεις 
υψηλής ποιότητας, υψηλή συνάφεια με 
την αγορά εργασίας και διεξόδους για 
περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 83
Raül Romeva i Rueda
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
αντιστοιχούν στο 40% των ατόμων που 
απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου, αλλά αποτελούν μόλις το 13% της 
συνολικής απασχόλησης, και ότι ένας 
στους πέντε νέους φοβάται ότι θα χάσει 
τη δουλειά του, καθώς και ότι οι νέοι 
είναι πιο πιθανό να βρίσκονται σε 
καθεστώς επισφαλούς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι στην 
ΕΕ αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για 
να βρουν ευκαιρίες εργασίας, φαινόμενο 
το οποίο, αν δεν αντιμετωπιστεί 
κατάλληλα, απειλεί να οδηγήσει σε 
διαρροή εγκεφάλων και αύξηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 85
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να παρατηρηθεί 
αύξηση του χάσματος μεταξύ των 
δεξιοτήτων των αποφοίτων και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 86
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη υπάρχει αυξανόμενη 
αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων 
των ατόμων που έχουν λάβει 
επαγγελματική κατάρτιση και των 
αναγκών της αγοράς εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 87
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας συνέστησε έναν 
προϋπολογισμό ύψους 21 
δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος 
αντιστοιχεί στο 0,5% των δαπανών της 
Ευρωζώνης, για την πλήρη εφαρμογή 
εγγυήσεων για τη νεολαία στην ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για 
την απασχόληση των νέων πρέπει να 
ενταχθούν σε μια συνεκτική 
μακροοικονομική στρατηγική η οποία θα 
είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και 
στις επενδύσεις και θα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων εργασίας για τον 21ο

αιώνα, καθώς και για μια 
αποτελεσματική μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 89
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης που 
αποσκοπούν στη μείωση των δημόσιων 
δαπανών στις χώρες της κρίσης έχουν 
ήδη άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στους 
νέους λόγω των περικοπών στην 
εκπαίδευση, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και τις υπηρεσίες 
υποστήριξης·
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Or. en

Τροπολογία 90
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 
έναντι των νέων και της απασχόλησης 
βασισμένη στα δικαιώματα· τονίζει ότι, 
ιδίως σε περιόδους έντονης κρίσης, δεν 
πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η ποιοτική 
πτυχή της αξιοπρεπούς εργασίας για τους 
νέους, και ότι βασικό στοιχείο πρέπει να 
αποτελούν τα θεμελιώδη πρότυπα 
εργασίας, καθώς και άλλα πρότυπα που 
σχετίζονται με την ποιότητα της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 91
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή, αφού 
διεξαγάγει σχετική αξιολόγηση, να θέσει 
τέλος σε αυτές τις ασυνάρτητες και ενίοτε 
καταστροφικές πολιτικές· τονίζει ότι η 
δημόσια δέσμευση για την απασχόληση 
των νέων είναι αναγκαία και 
ευπρόσδεκτη, αλλά χάνει την αξιοπιστία 
της, αν οι πολιτικές οικονομικής 
διακυβέρνησης καταστρέφουν τις 
ευκαιρίες για τους νέους·
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Or. en

Τροπολογία 92
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή, αφού 
διεξαγάγει σχετική αξιολόγηση, να θέσει 
τέλος σε αυτές τις ασυνάρτητες και ενίοτε 
καταστροφικές πολιτικές· τονίζει ότι η 
δημόσια δέσμευση για την απασχόληση 
των νέων είναι αναγκαία και 
ευπρόσδεκτη, αλλά χάνει την αξιοπιστία 
της, αν οι πολιτικές οικονομικής 
διακυβέρνησης καταστρέφουν τις 
ευκαιρίες για τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 93
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μια «προσθήκη διασφάλισης» για κράτη 
μέλη που βρίσκονται σε καθεστώς 
οικονομικής υποστήριξης, προκειμένου 
να εξαιρούνται από στόχους που έχουν 
συμφωνηθεί για τη μείωση του 
ελλείμματος στο πλαίσιο των μνημονίων 
συνεννόησης, δημόσιες δαπάνες που 
προορίζονται για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
και για την απασχόληση των νέων –όπως 
η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η 
εκπαίδευση και κατάρτιση, η αξιοπρεπής 
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εργασία και η καταπολέμηση της 
φτώχειας· τονίζει ότι η εν λόγω 
«προσθήκη διασφάλισης» πρέπει να 
καταρτιστεί με πιο δημοκρατικό τρόπο 
από ό,τι το μνημόνιο συνεννόησης·

Or. en

Τροπολογία 94
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, 
σε συνεργασία με κράτη μέλη στις 
περιφέρειες των οποίων η ανεργία των 
νέων ξεπερνά το 25%, μονοετές σχέδιο 
ανακούφισης για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων, με τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης για τουλάχιστον το 
10% των πληττόμενων νέων· τονίζει ότι 
οποιοδήποτε σχέδιο ανακούφισης δεν 
μπορεί να είναι αποτελεσματικό χωρίς 
επαρκείς επενδύσεις και χαλάρωση των 
στόχων μείωσης του ελλείμματος για 
κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 95
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν 
όλα τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των 

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την 
προώθηση της απασχόλησης των νέων
πρέπει να είναι ποικίλα ώστε να έχουν την 



PE510.867v01-00 54/196 AM\937186EL.doc

EL

νέων προς τη βιώσιμη απασχόληση,
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

δυνατότητα να βρίσκουν σταθερή
απασχόληση, προσφέροντάς τους 
ευκαιρίες εθελοντισμού, αμειβόμενων 
περιόδων πρακτικής εξάσκησης, 
κοινωφελών δραστηριοτήτων, ώστε να 
παραμένουν σε επαφή με δραστηριότητες 
κοινωνικής χρησιμότητας, οι οποίες 
ενδέχεται να αναγνωρισθούν ως 
επαγγελματική εμπειρία, πράγμα που θα 
τους διευκολύνει να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 96
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν
όλα τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των 
νέων προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

1. τονίζει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι συμπληρωματικά ώστε να 
αντιμετωπίζονται όλα τα εμπόδια στην 
πορεία των νέων προς μία αξιοπρεπή και
βιώσιμη απασχόληση, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες 
που είναι πιθανότερο να μειονεκτούν σε 
πολλαπλά επίπεδα· υπογραμμίζει ότι η 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
πρέπει να έχει διαθεματικό χαρακτήρα 
πολιτικής στην ΕΕ και τα κράτη μέλη 

Or. es

Τροπολογία 97
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν 
όλα τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των 
νέων προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που
λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να
είναι συνεκτικά, να βασίζονται στα 
δικαιώματα, να διαφοροποιούνται και να 
άρουν όλα τα πιθανά εμπόδια στην πορεία 
των νέων προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 98
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς την ποιοτική απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

Or. de

Τροπολογία 99
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
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εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν, να δίνουν έμφαση στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση
και πείρα υψηλής ποιότητας και πρέπει να 
άρουν όλα τα πιθανά εμπόδια στην πορεία 
των νέων προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

Or. de

Τροπολογία 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς την ουσιαστική, βιώσιμη, καλά 
αμειβόμενη, αξιοπρεπή απασχόληση με 
πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που 
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εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς τη βιώσιμη απασχόληση, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
ευπαθείς ομάδες που είναι πιθανότερο να 
μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα 
τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων 
προς τη βιώσιμη και αξιοπρεπή
απασχόληση, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις ευπαθείς ομάδες που είναι 
πιθανότερο να μειονεκτούν σε πολλαπλά 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 102
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. υποστηρίζει ότι η βιώσιμη 
απασχόληση των νέων στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με την εφαρμογή της 
φόρμουλας «3R» - restart, reforms, 
regions (επανεκκίνηση, μεταρρυθμίσεις, 
περιφέρειες). Επανεκκίνηση του 
δυναμικού της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς με την εκπαίδευση των 
ανθρώπων σε ένα επιχειρηματικό πνεύμα, 
την αμοιβαία αναγνώριση των 
διπλωμάτων και των προσόντων, τη 
βελτίωση των συνθηκών για την ίδρυση 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την 
εξάλειψη των υφιστάμενων περιορισμών 
για εργαζόμενους που προέρχονται από 
ορισμένες χώρες της ΕΕ. Υπάρχει ανάγκη 
για μεταρρύθμιση στη σχέση μεταξύ της 
εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Με 
την προώθηση του τριγώνου της γνώσης 
–εκπαίδευση, επιχειρήσεις, επιστήμη–
στις περιφέρειες της ΕΕ, θα δοθεί στους 
νέους η ευκαιρία να αποκτήσουν πιο 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα 
δημιουργηθούν πιθανές προοπτικές για 
την περαιτέρω εξέλιξή τους στην αγορά 
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εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 103
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. υπενθυμίζει ότι, εφόσον ο αριθμός 
των νέων ανέργων και 
υποαπασχολούμενων υπερβαίνει κατά 
πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων 
εργασίας, δεν μπορούν να κατηγορούνται 
οι άνεργοι για την ανεργία· κατά 
συνέπεια, καταγγέλλει σαφώς κάθε 
μετατόπιση της ευθύνης για την κρίση 
ανεργίας στους ανέργους·

Or. en

Τροπολογία 104
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. ζητεί να συμπεριληφθεί η μείωση της 
ανεργίας των νέων ως συγκεκριμένος 
στόχος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου· ζητεί, επιπλέον, να 
συμπεριληφθούν υποχρεωτικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 
στις συστάσεις ανά χώρας (ΣΑΧ) και στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων
(ΕΠΜ)· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά και να ελέγχει την 
εφαρμογή των μέτρων αυτών· ζητεί, εν 
προκειμένω, την πλήρη συμμετοχή του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

Or. de

Τροπολογία 105
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει την ποικιλία των 
ομάδων μεταξύ των άνεργων νέων, λόγος 
για τον οποίον πρέπει να αναγνωρισθούν 
βάσει των αναγκών και ικανοτήτων τους 
ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή των 
λαμβανόμενων μέτρων· πρέπει να 
εντοπισθούν τα βασικά προσόντα που θα 
δώσουν τη δυνατότητα στους νέους 
αυτούς να ενταχθούν με συντομότερο, 
σταθερότερο και διαρκέστερο τρόπο στην 
αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να αποδοθεί στους νέους που δεν 
διαθέτουν κανένα τίτλο σπουδών, που δεν 
σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν 
παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης.

Or. es

Τροπολογία 106
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι το διττό σύστημα 
της επαγγελματικής κατάρτισης και οι 
συνδυασμένοι ακαδημαϊκοί-
επαγγελματικοί τίτλοι έχουν αποδειχθεί 
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χρήσιμα κατά την κρίση, λόγω της 
έμφασης που αποδίδουν στις πρακτικές 
δεξιότητες, και διατηρούν την ανεργία 
των νέων σε χαμηλότερα επίπεδα 
αυξάνοντας την απασχολησιμότητα και 
καλεί, για το λόγο αυτό, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν 
αντίστοιχα τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα·

Or. de

Τροπολογία 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι η κρίση έχει 
συντελέσει στην αύξηση των 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· αναγνωρίζει ότι οι 
πολιτικές λιτότητας είχαν δραματικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση και 
οδήγησαν σε αύξηση της ανεργίας, ιδίως 
για τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 108
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. τονίζει την ανάγκη τόσο για ορθή 
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στόχευση σε πληθυσμιακές ομάδες και 
κλάδους της οικονομίας που βρίσκονται 
σε δυναμική πορεία όσο και για την 
αποτελεσματική υλοποίηση των 
Προγραμμάτων ώστε αφενός να 
αποφεύγεται η διασπάθιση των 
διατιθέμενων πόρων και αφετέρου να 
επιτυγχάνεται η αποκλιμάκωση της 
νεανικής ανεργίας και όχι η 
«ανακύκλωσή» της· 

Or. el

Τροπολογία 109
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι περισσότερη έμφαση εν 
προκειμένω πρέπει να δοθεί στα κράτη 
μέλη που προετοιμάζονται για την 
περίοδο 2014-2020 και αξιοποιούν τα 
διαρθρωτικά ταμεία
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πρόκειται να λάβουν στήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), καθώς 
και κατά το σχεδιασμό των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
βρίσκονται υπό προετοιμασία σε διεθνικό 
επίπεδο·

Or. hu

Τροπολογία 110
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι το διττό σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει 
αποδείξει την πρακτική του σημασία, 
ιδίως σε περίοδο κρίσης, και έχει 
οδηγήσει σε μειωμένη ανεργία λόγω 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας, και 
κατά συνέπεια καλεί τα πληττόμενα 
κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν ανάλογα 
τα εκπαιδευτικά τους συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 111
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική 
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες υψηλού 
κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

Or. en

Τροπολογία 112
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. δίνει έμφαση στην ανάγκη 
δημιουργίας μιας ενεργού, σφαιρικής 
πολιτικής της αγοράς εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς με ειδικά μέτρα για τους 
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νέους· καλεί τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν κατά πόσον μπορούν να 
εφαρμόσουν παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών από άλλα κράτη μέλη στη 
δική τους αγορά εργασίας και να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·
τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να 
υποστηρίξει ενεργά τα κράτη μέλη στις 
προσπάθειες αυτές·

Or. de

Τροπολογία 113
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. καλεί τα κράτη μέλη να καλύψουν 
τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των 
δεξιοτήτων των ατόμων που έχουν λάβει 
επαγγελματική κατάρτιση και των 
αναγκών της αγοράς εργασίας μέσω 
καλύτερων δυνατοτήτων κατάρτισης με 
έμφαση στην πρακτική εμπειρία·

Or. de

Τροπολογία 114
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
περιορίσουν το τυχόν χάσμα μεταξύ των 
δεξιοτήτων των αποφοίτων και των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά 
εργασίας, παρέχοντας καλύτερες και πιο 
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πρακτικές ευκαιρίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 115
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 γ. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία των 
μέτρων κατά της ανεργίας των νέων 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
εθνικές πολιτικές, οι οποίες διασφαλίζουν 
ότι οι υπηρεσίες απασχόλησης διαθέτουν 
την απαραίτητη υποδομή και την 
ικανότητα να προσφέρουν 
διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες στους νέους· τονίζει ότι η 
επιτυχία τέτοιου είδους μέτρων, όπως 
είναι οι εγγυήσεις για τη νεολαία, 
εξαρτάται επίσης άμεσα από τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
εργοδότες και τη συνεργασία των 
κοινωνικών εταίρων·

Or. de

Τροπολογία 116
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 γ. καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει 
επιτυχή παραδείγματα κατάρτισης νέων 
και να τα θέσει στη διάθεση των κρατών 
μελών υπό τη μορφή εγχειριδίου·

Or. de
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Τροπολογία 117
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει ιστορίες εκπαιδευτικής 
επιτυχίας και να τις παρέχει ως εγχειρίδιο 
για τα υπόλοιπα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 118
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 δ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων κατάρτισης στα κράτη μέλη, 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
μακροπρόθεσμα και διαρθρωτικά στη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας των 
νέων·

Or. de

Τροπολογία 119
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 δ. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 



PE510.867v01-00 66/196 AM\937186EL.doc

EL

ετήσια έκθεση σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων στα κράτη μέλη, 
πραγματοποιώντας με αυτόν τον τρόπο 
μια διαρθρωτική και μακροπρόθεσμη 
συμβολή στη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 120
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική κατάρτιση,
εφαρμογή, εποπτεία και λειτουργία των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· ζητεί τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων, και κυρίως των 
κοινωνικών εταίρων και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και στα διττά συστήματα εκπαίδευσης·
τονίζει την ευθύνη των επιχειρήσεων και 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την 
παροχή κατάρτισης με πρακτικό 
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προσανατολισμό σε μαθητές και 
σπουδαστές·

Or. de

Τροπολογία 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων, 
των φορέων παροχής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, των φοιτητικών 
οργανώσεων, των οργανώσεων νεολαίας, 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο 
τρόπο στις ανάγκες των νέων·

Or. en

Τροπολογία 122
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
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παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, υπηρεσιών 
απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, 
των οργανώσεων του τρίτου τομέα, των 
υπηρεσιών υγείας και άλλων υπηρεσιών,
για παράδειγμα με τη μορφή συζητήσεων 
στρογγυλής τραπέζης, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός ο έγκαιρος επαγγελματικός 
προσανατολισμός των νέων πριν την 
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και ότι απαιτείται η λήψη 
μέτρων για την ανάπτυξη της ικανότητας 
των γονέων και των σχολείων να 
συμβάλλουν στη συνολική διαδικασία 
επιλογής σταδιοδρομίας· επισημαίνει την 
πολιτισμική ευαισθησία των οικογενειών 
μεταναστών και τονίζει ότι πρέπει να 
τους παρασχεθεί υποστήριξη στη μητρική 
τους γλώσσα για τη διευκόλυνση της 
ένταξης των νέων·

Or. de

Τροπολογία 123
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων παροχής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, των επιχειρήσεων, των 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
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οργανώσεων του τρίτου τομέα, των 
υπηρεσιών υγείας και άλλων υπηρεσιών, 
είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διαφόρων μέτρων για την 
τόνωση της απασχόλησης και της 
απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

απασχόλησης, των κοινωνικών φορέων,
περιλαμβανομένων των οργανώσεων των 
νέων, των επιχειρήσεων του τρίτου τομέα,
και των υπηρεσιών υγείας και άλλων 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για 
την τόνωση της απασχόλησης και της 
απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα
για την βιώσιμη και ποιοτική 
απασχόληση των νέων πρέπει να είναι 
ευέλικτα ώστε να ανταποκρίνονται στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
των μεμονωμένων εργοδοτών, των 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, 
των οργανώσεων του τρίτου τομέα, των 
υπηρεσιών υγείας και άλλων υπηρεσιών, 
είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διαφόρων μέτρων για την 
τόνωση της απασχόλησης και της 
απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, 
των μεμονωμένων εργοδοτών, των 
φορέων παροχής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, των οργανώσεων του τρίτου 
τομέα, των υπηρεσιών υγείας και άλλων 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων
μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης 
και της απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 125
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς
εργασίας·

2. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
σεβασμού με την οποία αντιμετωπίζονται 
οι νέοι, τη στιγμή που οι πολιτικές που 
τους επηρεάζουν εφαρμόστηκαν ή 
εφαρμόζονται χωρίς τη συμμετοχή τους· 
τονίζει ότι οι νέοι είναι αποδεκτοί, ικανοί 
και δημιουργικοί παράγοντες για τον 
καθορισμό των πολιτικών που αφορούν 
τους ίδιους και πρέπει να συμμετέχουν 
στη χάραξη των πολιτικών που τους 
επηρεάζουν και να εκφράζουν τη γνώμη 
τους για αυτές· τονίζει ότι η συμμετοχή 
όλων των σχετικών ενδιαφερομένων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
και των οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν, των φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των υπηρεσιών 
απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, 
των οργανώσεων του τρίτου τομέα, των 
υπηρεσιών υγείας και άλλων υπηρεσιών,
και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή και 
παρακολούθηση των διαφόρων μέτρων για 
την τόνωση της απασχόλησης και της
συμμετοχής των νέων με ολοκληρωμένο 
τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα πρέπει να είναι 
ευέλικτα ώστε να ανταποκρίνονται στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
νέων, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να 
συμμετάσχουν στην κοινωνία, την 
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, συμπεριλαμβανομένων
των οργανώσεων νεολαίας, των 
υπηρεσιών υγείας και άλλων υπηρεσιών, 
είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή και παρακολούθηση των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 127
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 

2. τονίζει ότι η συνεργασία όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
υπηρεσιών δευτεροβάθμιας και ανώτατης 
εκπαίδευσης, των φορέων παροχής 
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και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων
που έχουν δημιουργηθεί από την κοινωνία 
των πολιτών, καθώς και των υπηρεσιών 
υγείας και άλλων υπηρεσιών, είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διαφόρων μέτρων για την 
τόνωση της απασχόλησης και της 
απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
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εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 129
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δημιουργούν και 
διαχειρίζονται νέοι, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. hu

Τροπολογία 130
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
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συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των 
οργανώσεων νεολαίας, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 131
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των υπηρεσιών 
απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων, 
των οργανώσεων του τρίτου τομέα, των 
υπηρεσιών υγείας και άλλων υπηρεσιών,
είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των διαφόρων μέτρων για την 
τόνωση της απασχόλησης και της 
απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 132
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
εργοδοτών, των δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών 
εταίρων, των οργανώσεων του τρίτου 
τομέα, των υπηρεσιών υγείας και άλλων 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων 
μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης 
και της απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα 
πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· δίνει έμφαση στον ιδιαίτερο 
ρόλο των κοινωνικών εταίρων όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση·

Or. de

Τροπολογία 133
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των 
σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων 
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και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, 
των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων 
του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας 
και άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαφόρων μέτρων για την τόνωση της 
απασχόλησης και της απασχολησιμότητας 
των νέων με ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει 
ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε 
να ανταποκρίνονται στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη για 
ευέλικτες και ταυτόχρονα αξιόπιστες 
συμβάσεις, αποτελεσματικές και ενεργές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας και 
σύγχρονα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 134
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα που θα δίνουν προτεραιότητα 
στους τομείς των επιστημών, των 
τεχνολογιών, της μηχανικής και των 
μαθηματικών στα εκπαιδευτικά τους 
προγράμματα, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στις μελλοντικές 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν, 
όσον αφορά την παροχή και την 
πρακτική δραστηριοτήτων για τους 
νέους, έμφαση στην ποιότητα και την 
επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω αυτών 
των δραστηριοτήτων, τα οποία 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ευημερία 
και την κοινωνική ένταξη των νέων·

Or. en

Τροπολογία 136
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και
τις μεταξύ τους συνέργειες στην 
εκπόνηση και υλοποίηση των Εθνικών 
Σχεδίων Δράσης για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας μέσω ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 137
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. Υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης για την 
προώθηση και την βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών των νέων 
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εργαζομένων.

Or. es

Τροπολογία 138
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. αναγνωρίζει ότι η επένδυση στις 
κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα που ενισχύει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
καινοτομούν και να ανακτήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 139
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν τις πρωτοφανείς 
προκλήσεις του ταχέως μεταβαλλόμενου 
παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, 
τις οποίες αντιμετωπίζουν οι καθηγητές 
τόσο στο σχολείο όσο και στο 
πανεπιστήμιο· σημειώνει ότι βασικός 
παράγοντας για την κατάλληλη 
εκπαίδευση των νέων και για τις 
προοπτικές εύρεσης εργασίας είναι η 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, καινοτόμων προσεγγίσεων 
και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και 
μάθησης·
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Or. en

Τροπολογία 140
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν και να στηρίζουν τους 
νέους, ιδίως τις γυναίκες, μέσω της 
εκπαίδευσης, της κοινωνίας των πολιτών 
και ποιοτικών πρωτοβουλιών για τους 
νέους, προκειμένου να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή και να χρησιμοποιούν 
υφιστάμενα και νέα εργαλεία για να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολιτικής, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την 
ανάπτυξη, την ευημερία και την 
κοινωνική ένταξή τους·

Or. en

Τροπολογία 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων, με προϋπολογισμό 
6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 20%· αναγνωρίζει ότι, 
με προϋπολογισμό 6 δις ευρώ για την 
επταετή περίοδο 2014-2020, αποτελεί ένα 
σημαντική μεν αλλά όχι επαρκή πρόοδο 
για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να αυξηθεί η χορήγηση 
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πιστώσεων μέχρι τουλάχιστον τα 21 δις 
ευρώ που συνιστά η ΔΟΕ καθώς και η 
ευελιξία και η δυνατότητα βελτίωσης των 
δημοσιονομικών προσπαθειών κατά την 
εφαρμογή τους κατά τα πρώτα έτη των 
δημοσιονομικών προοπτικών.
Υπογραμμίζει ότι η Πρωτοβουλία για την 
Απασχόληση των Νέων δεν πρέπει να 
επηρεάζεται αρνητικά ούτε να 
παρεμποδίζει άλλες πρωτοβουλίες υπέρ 
της ποιοτικής απασχόλησης των νέων·

Or. es

Τροπολογία 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona
Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25% και το δυναμικό
της προτεινόμενης πρωτοβουλίας της ΕΕ 
για την απασχόληση των νέων όσον αφορά 
την τόνωση της απασχόλησης των νέων 
στην Ευρώπη· κατά συνέπεια, θεωρεί 
ανεπαρκές το ποσό των 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται 
επί του παρόντος για την επταετή περίοδο 
2014-2020 και καλεί το Συμβούλιο της 
ΕΕ να αυξήσει σημαντικά τη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, 
ακολουθώντας τα ποσά που συνιστώνται 
από τη ΔΟΕ·

Or. en
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Τροπολογία 143
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, φοβάται όμως ότι ο 
προϋπολογισμός των 6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για την επταετή περίοδο 2014-
2020·είναι ανεπαρκής·

Or. fr

Τροπολογία 144
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων αρχίζει από το 25%·και υπερβαίνει 
το 55%· επικροτεί το γεγονός ότι η στήριξη 
της ΕΕ για την απασχόληση των νέων θα 
ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας της ΕΕ για 
την απασχόληση των νέων, με 
προϋπολογισμό 6 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για την επταετή περίοδο 2014-2020·

Or. fr
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Τροπολογία 145
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι οι περιφέρειες με 
ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 25% 
βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε χώρες που 
ακολουθούν προγράμματα διάσωσης και
στις οποίες οι πολιτικές λιτότητας 
οδηγούν σε άμεση μείωση των δαπανών 
για την απασχόληση των νέων, και τονίζει 
ότι αυτές οι αντιδραστικές πολιτικές δεν 
μπορούν να διορθωθούν με τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους μόλις 6 
δισεκατομμυρίων· επιπλέον, σε αυτές τις
χώρες, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
της αγοράς εργασίας έχουν καταστρέψει 
τις προϋποθέσεις για την είσοδο των νέων 
στην αγορά εργασίας, επιδεινώνοντας την 
ποιότητα και την ασφάλεια των θέσεων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τις περιορισμένες φιλοδοξίες 
της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων και για το γεγονός 
ότι η χρηματοδότηση που προορίζεται για 
αυτήν είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι θα 
ήταν απαραίτητο προκειμένου να υπάρξει 
πραγματικός αντίκτυπος στην ανεργία 
των νέων· παραπέμπει εν προκειμένω στη 
μελέτη της ΔΟΕ με τίτλο «Κρίση 
απασχόλησης στην Ευρωζώνη: τάσεις 
και πολιτικές αντιμετώπισης», η οποία 
αναδεικνύει την ανάγκη για διοχέτευση 21 
δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να 
υπάρξει αντίκτυπος στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων2·
__________________
2

http://www.ilo.org/global/research/publica
tions/WCMS_184965/lang--en/index.htm

Or. en

Τροπολογία 147
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
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κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020· τονίζει, παράλληλα, 
ότι σύμφωνα με τη ΔΟΕ, απαιτούνται 21 
δισεκατομμύρια ευρώ για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών εγγυήσεων για τη νεολαία·
προτείνει τη διάθεση του ειδικού 
χρηματοδοτικού μέσου για αυτήν την 
πρωτοβουλία υπέρ της απασχόλησης των 
νέων και την αντίστοιχη κατανομή της 
στήριξης του ΕΚΤ σε ίσες δόσες έως τις 
30 Ιουνίου 2017·

Or. de

Τροπολογία 148
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες 
περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το 
γεγονός ότι η στήριξη της ΕΕ για την 
απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση 
των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή 
περίοδο 2014-2020· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, την ανεπάρκεια του 
προτεινόμενου προϋπολογισμού για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
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προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 149
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει τη σημασία ανάληψης 
άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας 
ανεργίας· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας 
μακράς διάρκειας και υψηλής ποιότητας 
για τους νέους·

Or. de

Τροπολογία 150
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. Υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων στην ΕΕ 
πρέπει να συμβάλει ώστε να 
εξασφαλίζεται: η διατήρηση της θέσεως 
εργασίας στις δικαιούχους επιχειρήσεις· η 
μη μετατροπή της Πρωτοβουλίας σε μια 
νέα μορφή προσωρινής απασχόλησης· η 
μετατροπή της περιόδου πρακτικής 
άσκησης, μετά την ολοκλήρωσή της, σε 
σύμβαση αορίστου χρόνου 

Or. pt
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Τροπολογία 151
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική 
νομοθεσία που αφορά τους νέους και 
συγκεκριμένα η εθνική νομοθεσία που 
βασίζεται στην οδηγία (2000/78/ΕΚ) για 
την ισότητα στην απασχόληση δεν 
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 
διακρίσεων σε βάρος της πρόσβασης των 
νέων εργαζομένων σε κοινωνικές 
παροχές· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν 
πολύ περισσότερα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι εργαζόμενοι και 
εργοδότες γνωρίζουν τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας αυτής·

Or. en

Τροπολογία 152
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι πρέπει να αναληφθούν 
πρωτοβουλίες και να ληφθούν μέτρα για 
την ανάλυση των περιφερειών με χαμηλά 
ποσοστά ανεργίας των νέων και για την 
μελέτη αυτών για να εντοπιστούν ορθές 
πρακτικές και να διερευνηθεί η 
δυνατότητα εφαρμογής τους σε 
περιφέρειες με υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας·

Or. hu
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Τροπολογία 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα·)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαιροποιήσουν τις στρατηγικές 
περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να 
περιλαμβάνουν μέτρα για την τόνωση της 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
απασχόλησης των νέων·

Or. bg

Τροπολογία 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· τονίζει ότι οι 
εγγυήσεις για τη νεολαία πρέπει να 

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία 
μολονότι εκφράζει την λύπη του για το 
γεγονός ότι οι εγγυήσεις αυτές δεν 
διετυπώθησαν ως υποχρεωτικές και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την άποψή 
του σχετικά με τις εγγυήσεις ώστε οι νέοι 
μέχρι 30 ετών να δέχονται μία προσφορά 
ποιοτικής εργασίας, να συνεχίζουν την 
εκπαίδευση ή την επαγγελματική τους 
επιμόρφωση εντός 4μήνου από την ημέρα 
που έμειναν άνεργοι ή εγκατέλειψαν τις 
σπουδές τους· τονίζει ότι η επιτυχία του εν 
λόγω μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
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ενσωματωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας·

βαθμό από άλλους παράγοντες, όπως λ.χ. η 
υποδομή και η ικανότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, οι οποίες θα 
μπορούν να συνεργασθούν με τις ιδιωτικές, 
η διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
ποιοτικών θέσεων μαθητείας, καθώς και η 
μεταφορά και η εφαρμογή επιτυχημένων 
πρακτικών άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. es

Τροπολογία 155
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· τονίζει ότι οι 
εγγυήσεις για τη νεολαία πρέπει να 
ενσωματωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
πραγματοποίησαν το πρώτο αυτό βήμα 
για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους νέους μεταξύ 15 και 30 ετών·
τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω μέτρου 
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από ευρύ 
φάσμα παραγόντων πολιτικής, όπως η
επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, η υποδομή και η ικανότητα των 
υπηρεσιών απασχόλησης, η διαθεσιμότητα 
θέσεων και υποτροφιών για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
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εργασίας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας·

θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· τονίζει ότι οι 
εγγυήσεις για τη νεολαία πρέπει να 
ενσωματωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των 
πολιτικών για τη νεολαία, ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα 
ποιότητας και η αξιοπρέπεια της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 156
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· συνιστά την επέκταση της 
επιλεξιμότητας στις περιφέρειες σε 
επίπεδο NUTS 2, στις οποίες η ανεργία 
των νέων υπερβαίνει το 20%, καθώς και 
να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα 
να διαθέτουν έως το 10% των πιστώσεων 
για τους νέους που ζουν σε 
υποπεριφέρειες με ποσοστό ανεργίας των 
νέων άνω του 22,5%· συνιστά να 
εφαρμοστούν οι εγγυήσεις για τη νεολαία 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και όχι μετά 
από τέσσερις μήνες· τονίζει ότι η επιτυχία 
του εν λόγω μέτρου θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από άλλους παράγοντες, 
όπως η υποδομή και η ικανότητα των 
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
απασχόλησης, η διαθεσιμότητα θέσεων για 
φοιτητές, η παροχή κατάρτισης και η 
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προσφορά θέσεων μαθητείας, η 
μεγαλύτερη διαπερατότητα των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και η μεταφορά και η 
εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών άλλων 
κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. de

Τροπολογία 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών και η επαρκής 
παρακολούθηση μέσω του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων κάθε 
κράτους μέλους, ώστε να είναι δυνατή η 
παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η 
συνεχής βελτίωση των εγγυήσεων· τονίζει 
ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία πρέπει να 
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ενσωματωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, 
μεταξύ άλλων σχετικά με την αμοιβή, τις 
συνθήκες εργασίας και την υγεία και 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 158
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
χαιρετίζει την συμπερίληψη αποφοίτων
ηλικίας κάτω των 30 ετών στην ομάδα 
στόχο· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. de
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Τροπολογία 159
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία· τονίζει 
ότι η επιτυχία του εν λόγω μέτρου θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από άλλους 
παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, η ευελιξία για τα 
κράτη μέλη, καθώς και η μεταφορά και η 
εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών άλλων 
κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
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σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους νέους ηλικίας μέχρι των 30 ετών·
τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω μέτρου 
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από άλλους 
παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για νέους, η παροχή 
κατάρτισης και η προσφορά θέσεων 
μαθητείας, καθώς και η μεταφορά και η 
εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών άλλων 
κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. pt

Τροπολογία 161
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
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και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. de

Τροπολογία 162
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές ή 
απόφοιτους, η παροχή αποτελεσματικής
κατάρτισης και η προσφορά θέσεων 
μαθητείας, καθώς και η μεταφορά και η 
εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών άλλων 
κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. pl
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Τροπολογία 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας έως 30 ετών·
τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω μέτρου 
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από άλλους 
παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης, μεταξύ άλλων με 
ποιοτικές θέσεις μαθητείας και
πρακτικής άσκησης, καθώς και η 
μεταφορά και η εφαρμογή επιτυχημένων 
πρακτικών άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
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Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 
ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· τονίζει ότι οι 
εγγυήσεις για τη νεολαία πρέπει να 
ενσωματωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας και να παρακολουθούνται, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλιστούν 
υψηλά πρότυπα ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 165
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων 

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), της 
28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία·
συνιστά την επέκταση της επιλεξιμότητας 
στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 
ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν λόγω 
μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή και η 
ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
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ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η 
παροχή κατάρτισης και η προσφορά 
θέσεων μαθητείας, καθώς και η μεταφορά 
και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών 
άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας·

απασχόλησης, η διαθεσιμότητα θέσεων για 
φοιτητές, η παροχή κατάρτισης και η 
προσφορά θέσεων μαθητείας, καθώς και η 
μεταφορά και η εφαρμογή επιτυχημένων 
πρακτικών άλλων κρατών μελών· 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 ποιότητας, 
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές 
αυτές δεν θα είναι υποχρεωτικές·

Or. en

Τροπολογία 166
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ως προς 
τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της 
«επιταγής εισόδου» (κουπόνι 
κατάρτισης/training voucher), ωστόσο 
επισημαίνει την ανάγκη συνεχούς και 
ενδελεχής εποπτείας στην υλοποίηση των 
αντίστοιχων Προγραμμάτων, καθώς και 
τη διαρκή αξιολόγησή τους·

Or. el

Τροπολογία 167
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. Επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής να παράσχει, μέσω 
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«Επιτροπής Απασχόλησης», πολυμερή 
εποπτεία της εφαρμογής των 
προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για 
τη νεολαία και ζητεί να συνδέεται με την 
επιτροπή αυτή·

Or. es

Τροπολογία 168
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να 
παρακολουθεί στενά όλες τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών για 
την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη 
νεολαία και καλεί τις οργανώσεις 
νεολαίας να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τις αναλύσεις 
τους για τις δράσεις των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 169
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την πρόοδο που σημειώνει κάθε κράτος 
μέλος όσον αφορά τις εγγυήσεις για τη 
νεολαία, τόσο στις εθνικές εκθέσεις για το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όσο και στις 
συστάσεις προς τις επιμέρους χώρες·
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
καλύπτονται τόσο τα μέτρα που 
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προωθούν την εφαρμογή των εγγυήσεων 
για τη νεολαία όσο και αυτά που 
περιορίζουν την επιτυχία·

Or. en

Τροπολογία 170
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 γ. ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια, μαζί 
με τις οργανώσεις νεολαίας, να ελέγχουν 
τις κυβερνήσεις τους όσον αφορά την 
υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία 
και να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
σοβαρά μέτρα προκειμένου κάθε νέος (ο 
οποίος είναι άνεργος ή δεν βρίσκεται 
πλέον στην επίσημη τυπική εκπαίδευση) 
να λαμβάνει εντός τεσσάρων μηνών μια 
ποιοτική προσφορά απασχόλησης, 
επιμόρφωσης, μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης·

Or. en

Τροπολογία 171
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 

διαγράφεται
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προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη 
επένδυση στο δυναμικό των νέων·

Or. en

Τροπολογία 172
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη 
επένδυση στο δυναμικό των νέων·

5. ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη στήριξή τους για όλους
τους φορείς που έχουν κομβικό ρόλο στο 
πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία,
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των 
νέων εργαζομένων, των φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 
φορέων της αγοράς εργασίας, όπως οι 
επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και οι 
οργανώσεις του τρίτου τομέα, οι 
υπηρεσίες απασχόλησης, οι υπηρεσίες 
υποστήριξης και οι κοινωνικές 
οργανώσεις, και να επιδιώξουν την 
εφαρμογή πλήρους φάσματος μέτρων που 
σχετίζονται με την απασχόληση, την 
ένταξη, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση· τονίζει τη σημασία της 
πρόσβασης σε στοχευμένη 
χρηματοδότηση· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να προτείνουν πρωτοβουλίες που θα 
δίνουν κίνητρα στους εργοδότες για την 
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παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
αξιοπρεπούς απασχόλησης και ευκαιριών 
κατάρτισης για τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

Or. en

Τροπολογία 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

Or. en

Τροπολογία 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν σαφή πρότυπα ποιότητας και 
δείκτες σχετικά με την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, 
καθώς και να ενισχύσουν, σε στενή 
συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, τη στήριξή τους 
προς τις επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς 
και τις οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
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για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

Or. en

Τροπολογία 176
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης, 
κινήτρων στο πλαίσιο δημοσίων 
συμβάσεων και της δυνατότητας 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 
επιτόπια κατάρτιση, γεγονός το οποίο θα 
στηρίξει τις επιχειρήσεις ώστε να 
προσφέρουν θέσεις απασχόλησης και 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας και θα 
αποτελέσει αποτελεσματική και 
στοχευμένη επένδυση στο δυναμικό των 
νέων· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν 
ιδιαίτερη ευθύνη για την προσφορά 
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τέτοιου είδους δυνατοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 177
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

5. ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

Or. es

Τροπολογία 178
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
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δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, τους συνεταιρισμούς και 
τις οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί 
από την κοινωνία των πολιτών που
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 
ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

Or. fr

Τροπολογία 179
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις 
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις 
οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής 
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν θέσεις 
απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής 

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με 
υπηρεσίες απασχόλησης, τη στήριξή τους 
προς τις επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς 
και τις οργανώσεις του τρίτου τομέα που 
επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής
φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων 
για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, 
γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και
κατάρτισης και θα αποτελέσει 
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ποιότητας και θα αποτελέσει 
αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση 
στο δυναμικό των νέων·

Or. de

Τροπολογία 180
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους 
φορείς των νέων και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να αναπτύξουν ένα σχέδιο 
δράσης για την απασχόληση των νέων, το 
οποίο θα προσδιορίζει βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
μέτρα· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας 
συζήτησης τα μακροπρόθεσμα μέτρα 
παρουσιάζονται ως βραχυπρόθεσμες 
λύσεις· τονίζει ότι βραχυπρόθεσμα θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση στην άμεση 
ανακούφιση από την κρίση, τόσο για 
όσους βρίσκονται εντός όσο και για όσους 
βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, 
εστιάζοντας στην εξασφάλιση ενός 
εισοδήματος διαβίωσης καθώς και 
επιλογών στην αγορά εργασίας, και 
θέτοντας τέλος στα μέτρα των 
προγραμμάτων μακροοικονομικής 
προσαρμογής τα οποία ασκούν περαιτέρω 
αρνητική επίδραση στην απασχόληση 
των νέων· τονίζει ότι οι επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, τα 
προγράμματα μαθητείας και τα κίνητρα 
που προσανατολίζονται προς τους 
εργοδότες αποτελούν κυρίως 
μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα 
μέτρα, τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν 
με συνέπεια μεταξύ όλων των 
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παραγόντων και να τηρηθούν για 
τουλάχιστον πέντε χρόνια· τονίζει ότι 
ιδίως η δημιουργία ενός συστήματος 
διττής εκπαίδευσης, θέσεων μαθητείας, 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης κατά την εργασία και η 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας 
αποτελούν μακροπρόθεσμα μέτρα για τα 
οποία απαιτείται πιο μακροπρόθεσμη 
δέσμευση από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. Υπογραμμίζει ότι οι ενισχύσεις αυτές 
προς τις επιχειρήσεις, τους 
συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις του 
τρίτου τομέα πρέπει να παρέχονται κατ' 
εξαίρεσιν και προσωρινώς με σαφώς 
προσδιοριζόμενες αντισταθμίσεις, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την διατήρηση της 
θέσεως εργασίας, την συμμόρφωση προς 
τους κανόνες των εθνικών νομοθεσιών 
και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
καθώς και των υποχρεώσεων έναντι της 
εφορίας και της κοινωνικής ασφάλισης·
οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να 
δημοσιεύονται και να είναι εις γνώσιν των 
εργαζομένων και των 
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, 
και να υποχρεούται ο εργοδότης να 
αναρτά εντός της επιχειρήσεώς του και 
σε ευκόλως προσπελάσιμο σημείο για 
τους εργαζόμενους, πληροφορίες 
σχετικώς με τις εισπραττόμενες 
ενισχύσεις, την σκοπιμότητά τους και την 
εφαρμογή τους·

Or. pt
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Τροπολογία 182
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. προτείνει τη δημιουργία ενός 
συστήματος «εναλλακτικής μαθητείας» 
στα κράτη με διττό σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης, για τους 
νέους έως 18 ετών που δεν βρίσκουν θέση 
μαθητευόμενου, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η κατάρτιση με τη μορφή 
διεπιχειρησιακής επαγγελματικής 
κατάρτισης· στα κράτη χωρίς διττό 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
εφαρμογή ενός κατάλληλα 
διαμορφωμένου συστήματος·

Or. de

Τροπολογία 183
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις 
βέλτιστες πρακτικές, ιδίως των κρατών 
μελών με χαμηλά ποσοστά ανεργίας, και 
να διερευνήσουν κατά πόσον συνάδουν με 
τα εθνικά τους συστήματα πρακτικές 
όπως τα διττά εκπαιδευτικά συστήματα, 
οι επαγγελματικές σχολές και η εφαρμογή 
των εγγυήσεων για τη νεολαία, η οποία 
είναι ήδη ενμέρει επιτυχής·

Or. de
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Τροπολογία 184
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων απασχόλησης των 
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 
απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις, 
εστιάζοντας στην είσοδο στην αγορά 
εργασίας για τις νεότερες ηλικιακές 
ομάδες και στη βελτίωση της ασφάλειας 
της απασχόλησης και στην κοινωνική 
ασφάλιση για τις ομάδες μεγαλύτερων 
ηλικιών·

Or. en

Τροπολογία 185
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν την προσέγγιση 
μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του 
κόσμου της εκπαίδευσης, προκειμένου να 
διαμορφωθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα 
διττά, τα οποία συνδυάζουν τη 
θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική 
εμπειρία, για να εφοδιάσουν τους νέους 
τόσο με τις αναγκαίες γενικές γνώσεις 
όσο και με ειδικές ικανότητες· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επίσης στη στήριξη μιας 
εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την επαγγελματική κατάρτιση και τις 



PE510.867v01-00 110/196 AM\937186EL.doc

EL

τεχνικές και τις επιχειρηματικές σπουδές·

Or. en

Τροπολογία 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 β. Εξασφάλιση αποτελεσματικότερης 
παρακολούθησης και εποπτείας των 
περιόδων πρακτικής άσκησης, 
συνάπτοντας συμβάσεις μόνιμης 
απασχόλησης όταν μπορούν να 
καλυφθούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης 
στις επιχειρήσεις που δέχονται 
ενισχύσεις·

Or. pt

Τροπολογία 187
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 γ. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
τις πολιτικές τους, ώστε οι νέοι να 
μπορούν να είναι οικονομικά 
ανεξάρτητοι· εκφράζει τη λύπη του για 
την έλλειψη οικονομικά προσιτών 
ευκαιριών στέγασης για τους νέους, ιδίως 
στις χώρες της Νότιας Ευρώπης· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
σημαντικά την πρόσβαση στην αγορά της 
στέγασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
αμείβονται χαμηλότερα και 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβαση σε δάνεια· υπογραμμίζει 
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κυρίως την ανάγκη αλλαγής της 
κατάστασης στις χώρες της Νοτίου και 
Ανατολικής Ευρώπης, όπου τα υψηλά 
επίπεδα ανεργίας των νέων και τα χαμηλά 
εισοδήματα ωθούν τους νέους να 
παρατείνουν ακούσια την παραμονή τους 
στη γονική εστία·

Or. en

Τροπολογία 188
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 δ. ζητεί περισσότερα και καλύτερα 
προγράμματα άσκησης· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο, 
ακολουθώντας τη δέσμευση της 
ανακοίνωσης COM(2007)0498 σχετικά με 
την πρόταση «μιας πρωτοβουλίας για 
έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις 
περιόδους πρακτικής άσκησης», να 
εκπονήσουν έναν ευρωπαϊκό χάρτη 
ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής 
άσκησης σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τα προγράμματα 
άσκησης με σκοπό τη διασφάλιση της 
εκπαιδευτικής αξίας τους και την 
αποφυγή εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα προγράμματα άσκησης 
αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης και δεν 
πρέπει να υποκαθιστούν τις κανονικές 
θέσεις εργασίας. Οι προδιαγραφές αυτές 
πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της 
εργασίας ή των προσόντων που πρέπει να 
αποκτηθούν, έναν χρονικό περιορισμό για 
τα προγράμματα άσκησης, ένα ελάχιστο 
επίδομα βάσει του συνήθους κόστους 
ζωής στον τόπο στον οποίο 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση 
που ανταποκρίνεται στις εθνικές 
παραδόσεις, ασφάλιση στον τόπο 
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εργασίας, παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και σαφή 
διασύνδεση με το εκάστοτε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 189
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 ε. αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι οι 
νέοι να μπορούν να είναι οικονομικά 
ανεξάρτητοι και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι δικαιούνται 
ατομικά ένα αξιοπρεπές εισόδημα που 
τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
δημιουργίας μιας οικονομικά 
ανεξάρτητης ζωής·

Or. en

Τροπολογία 190
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 στ. ζητεί την προστασία των νέων από 
εργοδότες –δημόσιους και ιδιώτες– που 
μέσω προγραμμάτων απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας, μαθητείας ή και 
άσκησης, καλύπτουν καίριες και βασικές 
ανάγκες με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος 
εκμεταλλευόμενοι τη θέληση των νέων 
για μάθηση χωρίς καμία προοπτική 
μελλοντικής πλήρους ένταξης των εν 
λόγω νέων στο εργατικό τους δυναμικό·
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Or. en

Τροπολογία 191
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 ζ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα σε νέους υπό 
καθεστώς άσκησης, πρακτικής και 
μαθητείας επιδοτώντας, υπό 
προϋποθέσεις, ένα ποσοστό των 
ασφαλιστικών εισφορών τους· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν 
τα προγράμματα μαθητείας, άσκησης και 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 192
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 η. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να δώσουν το καλό παράδειγμα 
αφαιρώντας από τους αντίστοιχους 
ιστοτόπους τους το υλικό που διαφημίζει 
τα μη αμειβόμενα προγράμματα άσκησης 
και να καταβάλλουν:
– ένα ελάχιστο επίδομα βάσει του 
επιπέδου του κόστους διαβίωσης του 
τόπου όπου πραγματοποιείται η 
πρακτική,
– παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε 
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όλους τους ασκούμενούς τους·

Or. en

Τροπολογία 193
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 θ. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
νέες σφαιρικές και στοχοθετημένες 
πολιτικές για την αγορά εργασίας οι 
οποίες θα διασφαλίζουν την ένταξη με 
σεβασμό και την ουσιαστική απασχόληση 
των νέων, π.χ. μέσω της δημιουργίας 
δικτύων έμπνευσης, ρυθμίσεων άσκησης, 
η οποία θα συνοδεύεται από 
χρηματοδοτική ενίσχυση ούτως ώστε ο 
ασκούμενος να έχει τη δυνατότητα να 
μετακινηθεί και να ζήσει κοντά στον τόπο 
όπου θα πραγματοποιήσει την άσκηση, 
διεθνών κέντρων επαγγελματικού 
προσανατολισμού και κέντρων νεολαίας 
για ατομική καθοδήγηση σχετικά με 
ζητήματα όπως η συλλογική οργάνωση 
και γνώσεις νομικών πτυχών σχετικά με 
την άσκησή τους·

Or. en

Τροπολογία 194
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 

6. τονίζει ότι οι νέοι που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕΑΕΚ) αντιμετωπίζουν υψηλότερο 



AM\937186EL.doc 115/196 PE510.867v01-00

EL

στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

κίνδυνο αποκλεισμού, και ότι ο 
αποκλεισμός σε νεαρή ηλικία έχει 
μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για 
το άτομο και την κοινωνία· τονίζει ότι τα 
άτομα ΕΑΕΚ αποτελούν την κύρια 
ομάδα-στόχο των εγγυήσεων για τη 
νεολαία και της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων, και καλεί κατά 
συνέπεια τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν 
πρόοδο όσον αφορά την καλύτερη ένταξη 
των ατόμων ΕΑΕΚ μέσω των εγγυήσεων 
για τη νεολαία και άλλων εργαλείων· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, σε 
συνεργασία με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή και ασφαλή
μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
εργασία, καθώς και την αύξηση των
επιλογών αυτών των νέων, σε συνδυασμό 
με την ενίσχυση της διά βίου κατάρτισης, 
ένα ποιοτικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, κατάλληλες υπηρεσίες 
υποστήριξης και την άρση όλων των
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν, σε συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν, σε συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς 
και τυχόν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
περαιτέρω ειδικές στρατηγικές 
προσέγγισης που θα στοχεύουν στους 
ΕΑΕΚ, οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν 
αποτελεσματικές μορφές παρέμβασης για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
την επανένταξη των ατόμων που 
εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο με 
στρατηγικές που θα διευκολύνουν την 
ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
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πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

εργασία, καθώς και την αύξηση της 
απασχολησιμότητας των νέων, σε 
συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 197
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες ή ανάγκες που 
διαφέρουν λόγω ύπαρξης αναπηριών·

Or. hu

Τροπολογία 198
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές συμμετοχής για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

Or. hu

Τροπολογία 199
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
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που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες· τονίζει τις 
θετικές εμπειρίες από χώρες με 
συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης όσον αφορά τη βελτίωση 
της μετάβασης από την εκπαίδευση στην 
εργασία· τονίζει ότι η βέλτιστη πρακτική 
θα πρέπει να καθοδηγεί τα κράτη μέλη τα 
οποία δεν διαθέτουν ακόμη συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 200
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές 
στρατηγικές προσέγγισης που θα 
στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα 
πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές 
μορφές παρέμβασης για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την 
επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν 
πρόωρα το σχολείο με στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και 
την αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, σε συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν, σε συνεργασία με τις 
δημόσιες υπηρεσίες της μέσης και της 
ανώτατης εκπαίδευσης, τους φορείς 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
τους εργοδότες, τις υπηρεσίες 
απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών περαιτέρω ειδικές στρατηγικές 
προσέγγισης που θα στοχεύουν στους 
ΕΑΕΚ, οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν 
αποτελεσματικές μορφές παρέμβασης για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
την επανένταξη των ατόμων που 
εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο με 
στρατηγικές που θα διευκολύνουν την 
ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
εργασία, καθώς και την αύξηση της 
απασχολησιμότητας των νέων, σε 
συνδυασμό με την εξάλειψη των 
πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
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πολυπλοκότερες ανάγκες·

Or. fr

Τροπολογία 201
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. τονίζει ότι η μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση αποτελεί 
κρίσιμη περίοδο στη ζωή των νέων και 
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
μέτρα για τον προσανατολισμό και τη 
συμβουλευτική, ούτως ώστε οι νέοι να 
λαμβάνουν έγκαιρα την απαραίτητη 
ενημέρωση σχετικά με την επιλογή της 
μελλοντικής τους σταδιοδρομίας στην 
αγορά εργασίας· τονίζει ότι τέτοιου είδους 
μέτρα προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής πρέπει να εφαρμόζονται 
ήδη σε αρχικό στάδιο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· καλεί τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να 
διευκολύνουν τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας·
επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν προγράμματα για την 
επαγγελματική κατάρτιση και την 
πρακτική πείρα μαθητών και 
σπουδαστών και να προωθήσουν 
προγράμματα για τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την υποστήριξη 
στην επιλογή σταδιοδρομίας μαθητών και 
φοιτητών·

Or. de

Τροπολογία 202
Raül Romeva i Rueda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους 
για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, προκειμένου να επιτευχθεί 
ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για το
2020 για μέγιστο ποσοστό 10% των 
μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο έως το 2012· καλεί τα κράτη μέλη 
να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων 
για την καταπολέμηση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και του 
αναλφαβητισμού, π.χ. μείωση του 
αριθμού των μαθητών ανά τάξη, παροχή 
βοήθειας για μαθητές που αδυνατούν για 
οικονομικούς λόγους να ολοκληρώσουν 
την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενίσχυση 
της πρακτικής διάστασης των σχολικών 
προγραμμάτων, εισαγωγή συμβούλων σε 
όλα τα σχολεία, καθιέρωση άμεσης 
παρακολούθησης των μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· 
επισημαίνει ότι η Φινλανδία έχει επιτύχει 
τη μείωση του αριθμού μαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 
μελετώντας μαζί τους τη δυνατότητα 
αναζήτησης μιας νέας κατεύθυνσης· 
καλεί την Επιτροπή να συντονίσει σχέδιο 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 203
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο -α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. επισημαίνει ότι η προσχολική 
εκπαίδευση μπορεί ήδη να θέσει τα 
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θεμέλια μιας επιτυχούς εκπαίδευσης 
μέσω του παιχνιδιού, και τονίζει ότι, 
ιδίως στο πλαίσιο αυτό, η παιδαγωγική 
κατάρτιση και η ειδίκευση του 
διδακτικού προσωπικού έχει αυξημένη 
σημασία·

Or. de

Τροπολογία 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλισθεί η παρακολούθηση για 
όλους τους επιδοτούμενους ανέργους εις 
τρόπον ώστε να καταγράφονται οι 
συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε 
εργαζομένου ως προς την κατάρτιση, τα 
προσόντα και τον ενδεχόμενο 
επαγγελματικό αναπροσανατολισμό κατά 
την αξιολόγηση των προσφερόμενων 
θέσεων απασχόλησης και κατά την 
περίοδο μετά την αποδοχή θέσεως 
απασχόλησης ώστε να διαπιστώνεται η 
τήρηση των καθορισθεισών 
προϋποθέσεων και ο βαθμός 
προσαρμογής του εργαζομένου·

Or. pt

Τροπολογία 205
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. καλεί τα κράτη μέλη, δεδομένων και 
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των έκτακτων κοινωνικών συνθηκών που 
έχει δημιουργήσει η κρίση, να 
προχωρήσουν στην κατάρτιση μιας 
στρατηγικής παροχής κινήτρων - μεταξύ 
αυτών και οικονομικών - για ευάλωτες 
ομάδες νέων μαθητών προκειμένου να 
ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση·

Or. el

Τροπολογία 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν το ευρύ δυναμικό της 
χρήσης των δημόσιων δαπανών για την 
υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, 
για παράδειγμα με τη θέσπιση κριτηρίων 
για την απασχόληση των νέων, όπως οι 
ποσοστώσεις για νέους εργαζόμενους ή η 
παροχή θέσεων μαθητείας· ενθαρρύνει
την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα 
κριτήρια για την απασχόληση των νέων 
στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων 
και των κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 207
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
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προάγουν το θεσμό των υποτροφιών και 
να προχωρήσουν στην κατάρτιση 
προγραμμάτων φοιτητικών δανείων με 
ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής και 
εύκολη πρόσβαση για νέους που, εξαιτίας 
οικονομικών δυσχερειών, αδυνατούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 
υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης ενός 
ποιοτικού δημόσιου δικτύου φοιτητικών 
εστιών·

Or. el

Τροπολογία 208
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. αναγνωρίζει τη μετάβαση από το 
σχολείο στην εργασία ως μία κρίσιμη 
στιγμή υψηλού κινδύνου για το κάθε 
άτομο· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν την ασφάλεια 
κατά τη μετάβαση, ιδίως όσον αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση, καθώς και να 
βελτιώσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και την υποστήριξη πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη μετάβαση· τονίζει 
ότι τέτοια μέτρα έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα επιτυχή για την ομαλή 
μετάβαση και τη βελτίωση της ένταξης 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 209
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την παροχή πληροφοριών και 
τις υπηρεσίες καθοδήγησης στο πολύ 
πρώιμο στάδιο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσής τους, προκειμένου να 
βοηθούν τους νέους να λαμβάνουν πιο 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις 
μελλοντικές τους επιλογές στην 
εκπαίδευση ή τη μετάβαση από το 
σχολείο στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία 210
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

7. στηρίζει τη θέσπιση του επόμενου
προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση
και τη νεολαία, με χωριστό κεφάλαιο για 
τους νέους καθώς και τη διάθεση
συνακόλουθου χωριστού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης
ενισχυμένης στήριξης σε όσους 
ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι απαραίτητα
με θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών, της 
εργασίας ή του εθελοντισμού στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία, την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και βελτιώνει τις προοπτικές 
τους στην αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 211
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών ή 
της εργασίας στο εξωτερικό, προωθεί τη 
συμμετοχή των νέων στην κοινωνία,
βελτιώνει τις προοπτικές τους στην αγορά 
εργασίας και ενισχύει συνολικά την 
κινητικότητα των ευρωπαίων 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 212
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, ακόμα και με
μη θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
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η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 213
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί την ενεργό συμμετοχή 
των νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·
πιστεύει ότι οι λύσεις, οι εμπειρίες και οι 
μέθοδοι εργασίας που παρατηρούνται στο 
πλαίσιο αυτό συμβάλλουν στην 
προώθηση της απασχόλησης με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
επιτυχία·

Or. hu

Τροπολογία 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και 
διαφορετικών δεξιοτήτων, ιδίως 
εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως οι 
δεξιότητες ΤΠΕ και οι γλωσσικές 
δεξιότητες, μεταξύ άλλων μέσω της 
πραγματοποίησης σπουδών στο εξωτερικό, 
προωθεί τη συμμετοχή των νέων στην 
κοινωνία και βελτιώνει τις προοπτικές τους 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 215
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων και
διαφορετικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος
«Erasmus για όλους» και τη δημιουργία 
ενός χωριστού κεφαλαίου για τους νέους 
καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου 
του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με 
την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε 
όσους ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με 
θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που 
αφορούν τους νέους· είναι της άποψης ότι 
η απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων, 
ανεπίσημων και άτυπων, μεταξύ άλλων 
μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο 
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εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

εξωτερικό, προωθεί τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις 
προοπτικές τους στην αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 216
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. υπογραμμίζει τη μεγάλη επιτυχία των 
διττών συστημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης, ιδίως σε σχέση με τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, και τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη χωρίς διττά σύστημα πρέπει 
να υιοθετήσουν τέτοιου είδους 
συστήματα στο πλαίσιο των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·
υπογραμμίζει ότι η πλήρης και έγκαιρη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο 
πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαία·

Or. de

Τροπολογία 217
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής για τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού εγγύησης δανείων της ΕΕ για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους 
φοίτησης που σπουδάζουν σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα, ο οποίος θα διευκολύνει 
περαιτέρω την κινητικότητα των νέων 
και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
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των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων·

Or. en

Τροπολογία 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να συμπεριλάβει συγκεκριμένα μέτρα για 
την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων σε όλα τα προγράμματά της, 
λαμβάνοντας υπόψη μια συνολική και 
ολοκληρωμένη θεώρηση σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε 
κίνηση» στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 219
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. τονίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν 
δικαίωμα σε ευκαιρίες απασχόλησης στη 
δική τους κοινότητα και ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση των γεωγραφικών 
ανισοτήτων στην Ευρώπη όσον αφορά 
τις ευκαιρίες των νέων·

Or. en
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Τροπολογία 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. τονίζει τον βασικό ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στην καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων, και καλεί τα 
κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές 
σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα να 
συμπεριλάβουν μέτρα για την επίτευξη 
αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 221
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν
την αυτοαπασχόληση στους νέους
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση 
των δικών τους επιχειρήσεων, για 
παράδειγμα μέσω του περιορισμού της 
γραφειοκρατίας και της χάραξης 
ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν
τους νέους που επιλέγουν να είναι 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. en

Τροπολογία 222
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν
τους νέους επιχειρηματίες και την 
αυτοαπασχόληση στους νέους
απλοποιώντας την πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται
για την ίδρυση των δικών τους 
επιχειρήσεων και παρέχοντας 
διευκολύνσεις και προτιμησιακούς όρους, 
για παράδειγμα μέσω του περιορισμού της 
γραφειοκρατίας και της χάραξης ευνοϊκών 
φορολογικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 224
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της 
γραφειοκρατίας και της χάραξης 
ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών·

8. αναγνωρίζει τη δυσκολία πρόσβασης 
στη χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι για να δημιουργήσουν και να 
αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν
τους νέους στις επιλογές σταδιοδρομίας 
τους, μεταξύ άλλων και προς την 
αυτοαπασχόληση, παρέχοντας 
διευκολύνσεις και προτιμησιακούς όρους 
για την ίδρυση των δικών τους 
επιχειρήσεων· τονίζει ότι η καθοδήγηση 
έχει αποδειχθεί σημαντικό εργαλείο 
υποστήριξης των νέων επιχειρηματιών 
και εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών, με τη δημιουργία ενός 
ευνοϊκότερου κλίματος για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και με τη διευθέτηση του 
ζητήματος των δυσανάλογα τιμωρητικών 
νόμων περί πτώχευσης·

Or. en
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Τροπολογία 226
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών, ή μέσω της ενθάρρυνσης των 
εργοδοτών με προγράμματα για μη 
αμειβόμενη πρώτη θέση απασχόλησης, με 
τα οποία οι νέοι αποκτούν πρακτική 
πείρα, διότι συχνά οι νέοι δεν έχουν την 
ευκαιρία που θα τους βοηθήσει να 
προχωρήσουν, ενώ επίσης οι νέοι 
εργαζόμενοι είναι καταρχήν περισσότερο 
ευέλικτοι από τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία ή τους εργαζόμενους με 
οικογένεια·

Or. hu

Τροπολογία 227
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της 
γραφειοκρατίας, της προώθησης της 
εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις, της 
δημιουργίας και ανάπτυξης φυτωρίων 
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επιχειρήσεων και της χάραξης ευνοϊκών 
φορολογικών πολιτικών·

Or. fi

Τροπολογία 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών, καθώς και με τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε χρηματοδοτικές 
πιστώσεις και αποτελεσματικές 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών και 
καθοδήγησης·

Or. en

Τροπολογία 229
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αυτοαπασχόληση στους νέους 
παρέχοντας διευκολύνσεις και 
προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των 
δικών τους επιχειρήσεων, για παράδειγμα 
μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας 
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και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών·

και της χάραξης ευνοϊκών φορολογικών 
πολιτικών· τονίζει, παράλληλα, ότι, ενώ η 
αυτοαπασχόληση μπορεί να αποτελεί 
εφικτή και επιθυμητή επιλογή για τους 
νέους, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα 
τα πολυάριθμα προβλήματα που 
προκύπτουν στην πράξη, όπως είναι ο 
αυξημένος κίνδυνος πτώχευσης 
νεοσυσταθέντων επιχειρήσεων νέων, ο 
αυξημένος κίνδυνος για τους νέους 
αυτοαπασχολούμενους να γίνουν 
«εργαζόμενοι φτωχοί»5, η διαδεδομένη 
πρακτική των επιχειρήσεων να 
αντικαθιστούν θέσεις εργασίας με τις 
υπηρεσίες αυτοαπασχολούμενων νέων, με 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του μη 
μισθολογικού κόστους εις βάρος των 
νέων, και το αυξανόμενο πρόβλημα της 
ψευδούς αυτοαπασχόλησης·
__________________
5 Eurofound (2010), Working poor in 
Europe. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο

Or. de

Τροπολογία 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. Καλεί τα κράτη μέλη, σε συμφωνία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ορίσουν 
ένα πλαίσιο φορολογικών κινήτρων υπέρ 
της απασχόλησης των νέων και της 
υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
δημιουργούνται από νέους κάτω των 35 
ετών, με την παροχή κινήτρων στις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, για τη 
πρόσληψη νέων με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
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μέλη, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή 
στην δέσμη μέτρων υπέρ της 
απασχόλησης, θα μπορούσαν να κάνουν 
χρήση του μέσου της μισθολογικής 
επιδότησης και της μείωσης της 
«φορολογικής σφήνας», κυρίως των 
κοινωνικών εισφορών που καταβάλλονται 
από τους εργοδότες·

Or. it

Τροπολογία 231
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων·

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, και τη 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων σχετικά με τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των νέων στη 
χρηματοδοτική υποστήριξη, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων·

Or. en

Τροπολογία 232
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων·

9. σημειώνει το πρόγραμμα που έχει 
προταθεί για να διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 233
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων·

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων, καθώς και να 
υποστηριχθεί η έναρξη μικρών 
επιχειρήσεων κατ' οίκον, ακόμα και από 
φοιτητές κολλεγίων και πανεπιστημίων·

Or. hu

Τροπολογία 234
Jutta Steinruck
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων·

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης 
της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το 
πρόγραμμα που έχει προταθεί για να 
διαδεχθεί τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress και το 
οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να 
καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ 
άλλων οι ανάγκες των νέων· τονίζει ότι οι 
τρεις άξονες του προγράμματος για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, 
δηλαδή το Progress, το Eures και η 
μικροχρηματοδότηση και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνουν 
μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας 
των νέων·

Or. de

Τροπολογία 235
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. επικροτεί τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως η 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων, αλλά προειδοποιεί ότι υπάρχει 
έλλειψη μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών 
προσπαθειών και μεταρρυθμίσεων 
προκειμένου να γίνει το εκπαιδευτικό 
σύστημα ορισμένων κρατών μελών 
κατάλληλο να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις του μέλλοντος, ώστε να 
εξασφαλιστεί η απασχολησιμότητα·

Or. en
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Τροπολογία 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. επισημαίνει ότι, ενώ η διαδικτυακή 
οικονομία δημιουργεί 2,6 θέσεις εργασίας 
για κάθε θέση εργασίας εκτός διαδικτύου 
που χάνεται, είναι σημαντικό οι νέοι να 
μετατρέψουν τις ηλεκτρονικές δεξιότητες 
στον προγραμματισμό, τη σχεδίαση ή το 
μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
σε θέσεις εργασίας χρησιμοποιώντας τη 
διαθέσιμη ευρωπαϊκή και εθνική 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 237
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για την 
κινητικότητα των νέων εντός ΕΕ, όπως 
την MobiPro·

Or. de

Τροπολογία 238
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. χαιρετίζει τις βραχυπρόθεσμες και 
μεσοπρόθεσμες επενδύσεις, όπως την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων, αλλά εφιστά την προσοχή στην 
έλλειψη μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών 
μέτρων και στην απουσία των 
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να 
προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα ορισμένων κρατών μελών 
στις μελλοντικές προκλήσεις, με στόχο τη 
διασφάλιση της απασχολησιμότητας·

Or. de

Τροπολογία 239
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί από την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, να 
καταρτίσει και να εφαρμόσει μια 
φιλόδοξη, ολιστική προσέγγιση πολιτικής 
που θα εξετάζει πρωτοβουλίες στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της απασχόλησης και της 
αυτοαπασχόλησης για όλους τους νέους σε 
όλα τα διαφορετικά επίπεδα και με 
ολοκληρωμένο τρόπο. Η εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης μεταξύ των 
διαφόρων προγραμμάτων και πηγών 
εθνικής και ενωσιακής χρηματοδότησης, 
με στόχο την εξασφάλιση συνεργιών, 
συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή των 
μέτρων για την απασχόληση των νέων. 
Ενόψει της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020, συνιστά 
στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
πλήρη ανάλυση των προγραμμάτων της 
ΕΕ και των πηγών χρηματοδότησης που 
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επενδύθηκαν στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 240
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης της αυτοαπασχόλησης και 
της κινητικότητας των εργαζομένων για 
όλους τους νέους σε όλα τα διαφορετικά 
επίπεδα και με ολοκληρωμένο τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 241
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
απασχόλησης για όλους τους νέους σε όλα 
τα διαφορετικά επίπεδα και με 
ολοκληρωμένο τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 242
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής πολιτικής προσέγγισης, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο που 
θα εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

Or. es

Τροπολογία 243
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε 
ευρείες διαβουλεύσεις με πανεπιστήμια 
και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με 
στόχο την προσαρμογή της κατάρτισης 
για να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· ζητεί την υιοθέτηση μιας 
φιλόδοξης, ολιστικής προσέγγισης 
πολιτικής που θα εξετάζει πρωτοβουλίες 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της απασχόλησης και της 
αυτοαπασχόλησης για όλους τους νέους σε 
όλα τα διαφορετικά επίπεδα και με 
ολοκληρωμένο τρόπο·

Or. pl
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Τροπολογία 244
Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της δημιουργίας 
επιχείρησης για όλους τους νέους σε όλα 
τα διαφορετικά επίπεδα και με 
ολοκληρωμένο τρόπο·

Or. fr

Τροπολογία 245
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
ποιοτικής απασχόλησης και της 
αυτοαπασχόλησης για όλους τους νέους σε 
όλα τα διαφορετικά επίπεδα και με 
ολοκληρωμένο τρόπο·

Or. de

Τροπολογία 246
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο, και η οποία θα δίνει έμφαση στην 
απασχολησιμότητα, χωρίς να 
υποβαθμίζεται η συνολική εκπαίδευση 
και κατάρτιση·

Or. de

Τροπολογία 247
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων στις 
ξένες γλώσσες και τις κοινές κοινωνικές 
αξίες, όπως είναι η ανεκτικότητα και η 
συνεργασία, πράγμα που αποτελεί ήδη 
προτεραιότητα στην υποχρεωτική 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

Or. hu

Τροπολογία 248
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, 
ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα 
εξετάζει πρωτοβουλίες στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
για όλους τους νέους σε όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα και με ολοκληρωμένο 
τρόπο· επισημαίνει ότι η ανεργία των 
νέων συνδέεται με μια γενική έλλειψη 
οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ· τονίζει, 
κατά συνέπεια, την επείγουσα ανάγκη να 
δοθεί προτεραιότητα σε μια ανάπτυξη η 
οποία θα προωθεί τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και θα ωφελεί και τους νέους, 
καθώς και να αντιμετωπιστούν τα 
διαρθρωτικά εμπόδια για την είσοδο των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα 
ευρωπαϊκού σώματος νεολαίας, με σκοπό 
να δοθεί στους νέους κάτω των 30 σε όλη 
την Ευρώπη η δυνατότητα να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία σε άλλο 
κράτος μέλος για έως τρεις μήνες·
σημειώνει ότι η ιδέα του ευρωπαϊκού 
σώματος νεολαίας είναι να δίνεται στους 
νέους η ευκαιρία να αξιοποιούν και να 
αναβαθμίζουν τις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές τους δεξιότητες, να ενισχύουν 
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τις γνώσεις τους σχετικά με ένα άλλο 
κράτος μέλος και να προωθείται η φιλία 
και η ολοκλήρωση σε όλη την ΕΕ· τονίζει 
ότι η εργασία που θα πραγματοποιείται 
από τα μέλη του σώματος νεολαίας 
πρέπει να είναι εθελοντική και μη 
αμειβόμενη και να μην αντικαθιστά 
υπάρχουσες θέσεις εργασίας στη χώρα 
επίσκεψης· πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό 
σώμα νεολαίας θα πρέπει να σχεδιαστεί 
ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο τη θέσπιση 
προγράμματος μέσω του οποίου οι νέοι 
θα μπορούν να λαμβάνουν ατομική 
υποτροφία η οποία θα καλύπτει τα έξοδα 
ταξιδιού και διαβίωσης για μέγιστο 
χρονικό διάστημα τριών μηνών· 

Or. en

Τροπολογία 250
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 10 A (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 β. Υπογραμμίζει την ανάγκη να 
οργανώνουν δεόντως τα κράτη μέλη τις 
περιόδους επαγγελματικής άσκησης, 
προσαρμόζοντάς τες στον τομέα 
κατάρτισης των σπουδαστών και να 
απαγορεύονται οι μη αμειβόμενες 
περίοδοι άσκησης·

Or. pt

Τροπολογία 252
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση 
του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με 
αυτά·

11. εκφράζει την υποστήριξή του για τον 
ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση και τη μαθητεία1, και
ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εκφράσουν την επίσημη υποστήριξή 
τους για τον χάρτη ποιότητας· ζητεί από 
το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να
υποβάλουν, ως πρώτο βήμα, σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
χάρτη ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και τη μαθητεία· τονίζει ότι οι 
περίοδοι πρακτικής άσκησης αποτελούν 
μέρος της εκπαίδευσης, δεν πρέπει να 
αντικαθιστούν τις πραγματικές θέσεις 
εργασίας και πρέπει να συμμορφώνονται 
με ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές. Οι 
προδιαγραφές αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον περιγραφή 
της εργασίας ή των προσόντων που 
πρέπει να αποκτηθούν, έναν χρονικό 
περιορισμό για τα προγράμματα 
άσκησης, ένα ελάχιστο επίδομα βάσει του 
συνήθους κόστους ζωής στον τόπο στον 



AM\937186EL.doc 149/196 PE510.867v01-00

EL

οποίο πραγματοποιείται η πρακτική 
άσκηση που ανταποκρίνεται στις εθνικές 
παραδόσεις, ασφάλιση στον τόπο 
εργασίας, παροχές κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και σαφή 
διασύνδεση με το εκάστοτε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προδιαγραφών και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτές·
ζητεί από τα κράτη μέλη να συνοδεύσουν 
το μέτρο αυτό με υψηλής ποιότητας 
πλαίσια για περιόδους πρακτικής άσκησης
και μαθητείας, τα οποία θα 
υποστηρίζονται οικονομικά και θα 
υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση, τη μαθητεία και την τοποθέτηση 
σε θέσεις εργασίας·

__________________
1 http://qualityinternships.eu/

Or. en

Τροπολογία 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης,
διασφαλίζοντας ότι οι περίοδοι αυτές θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων 
και θα περιλαμβάνουν αξιοπρεπείς 
μισθούς, εργατικά δικαιώματα και 
συνθήκες εργασίας οι οποίες δεν 
υπονομεύουν τους μισθούς και τις 
συνθήκες για το υφιστάμενο εργατικό 
δυναμικό, και θα υποστηρίζονται 
οικονομικά και θα υπόκεινται σε 
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υποχρεωτική παρακολούθηση, καθώς και 
ένα κοινό πρότυπο ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση και την τοποθέτηση σε 
θέσεις εργασίας· τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη η ενεργός προώθηση των εν 
λόγω προγραμμάτων και η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά·

Or. en

Τροπολογία 254
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος πλαισίου
υψηλής ποιότητας για περιόδους 
πρακτικής άσκησης, το οποίο θα 
υποστηρίζεται οικονομικά και θα
υπόκειται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό
υποχρεωτικό πρότυπο ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση και την τοποθέτηση σε 
θέσεις εργασίας· τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη η ενεργός προώθηση των εν 
λόγω προγραμμάτων και η 
ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου σχετικά με αυτά·

Or. de

Τροπολογία 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
κριτηρίων όσον αφορά την κατάλληλη 
αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και την 
υγεία και ασφάλεια, ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της περιόδου πρακτικής 
άσκησης ή της τοποθέτησης σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

Or. en

Τροπολογία 256
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί 
η εκμετάλλευση των ασκουμένων ως 
φθηνού εργατικού δυναμικού μέσω της 
θέσπισης σαφών κανόνων· τονίζει ότι 
είναι απαραίτητη η ενεργός προώθηση των 
εν λόγω προγραμμάτων και η 
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ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου σχετικά με αυτά·

Or. de

Τροπολογία 257
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι 
περίοδοι άσκησης διάρκειας άνω του 
ενός μήνα θα αμείβονται σύμφωνα με το 
κόστος εργασίας· τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη η ενεργός προώθηση των εν 
λόγω προγραμμάτων και η 
ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου σχετικά με αυτά·

Or. de

Τροπολογία 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης,
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οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
κινητικότητας σε άλλες χώρες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο,
τα οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά 
και θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

Or. en

Τροπολογία 259
Συλβάνα Ράπτη, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση και έλεγχο ώστε να 
αποτρέπεται η ύπαρξη περιπτώσεων όπου 
χρησιμοποιούνται ασκούμενοι αντί 
υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης, καθώς 
και ένα κοινό πρότυπο ποιότητας για την 
πρακτική άσκηση και την τοποθέτηση σε 
θέσεις εργασίας· τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη η ενεργός προώθηση των εν 
λόγω προγραμμάτων και η 
ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου σχετικά με αυτά·

Or. en

Τροπολογία 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
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Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης με σαφή 
αναφορά των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των ασκούμενων, τα οποία 
θα υποστηρίζονται οικονομικά και θα 
υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·
ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν ότι οι περίοδοι πρακτικής 
άσκησης αμείβονται κατάλληλα, 
σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις και 
τις νομοθεσίες περί κατώτατου μισθού·

Or. en

Τροπολογία 261
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
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εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων· υποστηρίζει 
επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ αυτών, τη 
συνεχή επαφή και ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες 
θέσεις πρακτικής άσκησης και τις 
ευκαιρίες μερικής ή πλήρους 
απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν τους νέους εργαζόμενους με 
όλους τους δυνατούς τρόπους σχετικά με 
ευκαιρίες για πρακτική άσκηση ή 
απασχόληση στην περιφέρειά τους·

Or. hu

Τροπολογία 262
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια 
για περιόδους πρακτικής άσκησης, τα 
οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και 
θα υπόκεινται σε υποχρεωτική 
παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό 
πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ενεργός προώθηση των εν λόγω 
προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με αυτά·
υπογραμμίζει ότι οι νέοι δεν πρέπει να 
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω 
μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικών 
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άσκησης και ότι οι εργασιακές σχέσεις 
τέτοιου είδους πρέπει να εντάσσονται σε 
προγράμματα κατάρτισης περιορισμένης 
διάρκειας, τα οποία περιλαμβάνουν 
συμβουλευτική, επίβλεψη και 
μαθησιακούς στόχους·

Or. de

Τροπολογία 263
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ανεργία 
των νέων μεταναστών και να δώσουν 
προτεραιότητα στο ζήτημα της ένταξης 
στην αγορά εργασίας και στην 
ενσωμάτωση της διάστασης της ένταξης, 
καθώς η εργασία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για επιτυχή ένταξη·

Or. de

Τροπολογία 264
Minodora Cliveti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι νέοι εισέρχονται αργότερα στην 
αγορά εργασίας και ότι η τελική εισφορά 
για πλήρη σύνταξη επηρεάζεται από αυτό 
το γεγονός· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο 
χρόνος που αφιερώνεται στην πρακτική 
άσκηση πρέπει να ενσωματώνεται στον 
υπολογισμό των τελικών 
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συνταξιοδοτικών παροχών·

Or. en

Τροπολογία 265
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. τονίζει τον κομβικό ρόλο της 
πρακτικής άσκησης και της μαθητείας 
στην απόκτηση της πρώτης εργασιακής 
εμπειρίας, που αποτελεί ένα σημαντικό 
«μονοπάτι» για την πρόσβαση και 
ανέλιξη του ατόμου στην αγορά εργασίας·

Or. el

Τροπολογία 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν συστήματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των αγορών εργασίας, και να 
προωθούν τον συνεχή διάλογο μεταξύ 
των παρόχων ΕΕΚ και των εργοδοτών, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
άτομα που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση 
διαθέτουν δεξιότητες και ικανότητες 
προσαρμοσμένες στις προσδοκίες των 
εργοδοτών·

Or. en
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Τροπολογία 267
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας των νέων που 
παρατηρούνται μεταξύ των μεταναστών 
και να δώσουν προτεραιότητα στο 
ζήτημα της ένταξης στην αγορά εργασίας 
και της συνεκτίμησης της διάστασης της 
ένταξης, δεδομένου ότι η εργασία 
αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
επιτυχή ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναπτύξει έως το τέλος του 2013 μια 
σαφή πρόταση για ένα πλαίσιο ποιότητας 
για τις περιόδους πρακτικής άσκησης με 
συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, όπως 
αναφέρεται στην πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο
στάδιο της διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας 
της πρακτικής άσκησης 
(COM(2012)0728)·
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Or. en

Τροπολογία 269
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 β. υποστηρίζει την ενίσχυση και 
επέκταση της πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα 
(Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση, 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) με 
κανονιστικούς όρους, όμως, και 
προϋποθέσεις ώστε να μην λειτουργούν 
ως «υποκατάστατα» υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας ή επικείμενων αναγκών 
για απασχόληση·

Or. el

Τροπολογία 270
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές εκστρατείες που στοχεύουν στην 
αλλαγή της αντίληψης όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και να 
διοργανώσει ένα τακτικό φόρουμ 
συζητήσεων με όλους τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς
και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
σχετικά με την παρακολούθηση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μαθητεία·
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να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

τονίζει ότι θα πρέπει να δοθούν επίσης 
κίνητρα ώστε να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση για διασυνοριακές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρείες και 
στις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

Or. de

Τροπολογία 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές εκστρατείες που στοχεύουν στην
αλλαγή της αντίληψης όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και να 
διοργανώσει ένα τακτικό φόρουμ 
συζητήσεων με όλους τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς
και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
σχετικά με την παρακολούθηση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μαθητεία·
τονίζει ότι θα πρέπει να δοθούν επίσης 
κίνητρα ώστε να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση για διασυνοριακές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρείες και 
στις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

Or. en



AM\937186EL.doc 161/196 PE510.867v01-00

EL

Τροπολογία 272
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

12. ζητεί από τους ευρωπαϊκούς 
κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη 
αποτελεσμάτων όσον αφορά τη συμμαχία 
για θέσεις μαθητείας· τονίζει ότι η 
συμμαχία αυτή θα πρέπει να στηρίζει 
επίσης τις εκστρατείες που στοχεύουν στην 
αλλαγή της αντίληψης όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και να 
διοργανώσει ένα τακτικό φόρουμ 
συζητήσεων με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση σε
χρηματοδότηση για διασυνοριακές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ζητεί 
από τους κοινωνικούς εταίρους να 
συνεχίσουν την ενεργή συμμετοχή τους
στην καθιέρωση διττών συστημάτων 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 

12. επισημαίνει ότι η Συμμαχία για Θέσεις 
Μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης 
τις ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες 
που στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας ότι οι 
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τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

σπουδαστές της Συμμαχίας 
αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τους 
λοιπούς σπουδαστές όσον αφορά την 
πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και 
να διοργανώσει ένα τακτικό φόρουμ 
συζητήσεων με όλους τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

Or. pt

Τροπολογία 274
Anthea McIntyre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρείες και 
στις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
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συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

συστημάτων κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για μια συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας και ένα πλαίσιο ποιότητας της 
πρακτικής άσκησης, 
συμπεριλαμβανομένου ορισμού της 
πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας, 
με κριτήρια όσον αφορά την κατάλληλη 
αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και την 
υγεία και ασφάλεια, ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της περιόδου πρακτικής 
άσκησης·

Or. en
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Τροπολογία 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που 
στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης 
όσον αφορά την επαγγελματική 
εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα 
τακτικό φόρουμ συζητήσεων με όλους 
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις 
μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές εκστρατείες που στοχεύουν στην 
αλλαγή της αντίληψης όσον αφορά την 
επαγγελματική εκπαίδευση και να 
διοργανώσει ένα τακτικό φόρουμ 
συζητήσεων με όλους τους σχετικούς 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε 
να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που παρέχουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες και στις 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να 
συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. καλεί τα κράτη μέλη, σε συμφωνία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να 
προβλέψουν μέτρα και διευκολύνσεις για 
τις συμβάσεις μαθητείας και ποσά 
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υπεραπόδοσης για το ξεκίνημα 
επιχειρήσεων από νέους κάτω των 35 
ετών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματικότερες υπηρεσίες για την 
υποστήριξη πρωτοβουλιών, εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
ευκαιρίες και τις προοπτικές της 
αυτοαπασχόλησης, την καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για 
την απασχόληση και τη υποστήριξη των 
επιχειρήσεων και μέσω της 
χρησιμοποίησης 
(μικρο)χρηματοδοτήσεων·

Or. it

Τροπολογία 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 
περίοδοι πρακτικής άσκησης για την 
αντικατάσταση εργαζομένων που έχουν 
προσληφθεί με κανονικές συμβάσεις ή για 
την υπονόμευση των μισθών και των 
συνθηκών εργασίας τους· τονίζει, κατά 
συνέπεια, ότι όλοι οι μαθητευόμενοι, 
ασκούμενοι ή τα άτομα που βρίσκονται 
σε επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει 
να διαθέτουν αξιοπρεπείς μισθούς και 
συνθήκες, καθώς και πλήρη 
συνδικαλιστικά δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν 
τους υφιστάμενους φραγμούς στη 
διασυνοριακή μαθητεία, πρακτική 
άσκηση και κατάρτιση για την καλύτερη 
ανταπόκριση μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης των βασιζόμενων στην εργασία 
δυνατοτήτων κατάρτισης και ως εκ 
τούτου για την ενίσχυση της 
κινητικότητας και των ευκαιριών 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 280
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του 
πλαισίου κοινωνικής εταιρικής σχέσης 
και κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών 
και επιχειρήσεων, για την καλύτερη 
ενσωμάτωση του χάρτη ποιότητας για 
την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, 
καθώς και των εγγυήσεων για τη νεολαία·

Or. en

Τροπολογία 281
Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
επιτύχουν περαιτέρω πρόοδο προς την 
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εργαζόμενων μέσω της επίτευξης
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και 
των δεξιοτήτων και της περαιτέρω 
εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα· 
υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε 
εναρμόνιση δεν θα πρέπει να υπονομεύει 
τα κοινωνικά δικαιώματα και τις 
συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, 
αλλά αντιθέτως να αυξάνει το επίπεδο 
προστασίας και κοινωνικών 
δικαιωμάτων στο υψηλότερο πρότυπο 
που ισχύει στην ΕΕ· τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επενδύουν ουσιαστικά στην 
εκμάθηση γλωσσών·

Or. en

Τροπολογία 282
Alejandro Cercas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω 
εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

13. ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την αμοιβαία αναγνώριση 
των προσόντων και των δεξιοτήτων καθώς
και τον συντονισμό των εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως 
όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, καθώς και μέσω της συνέχισης 
της ουσιαστικής επένδυσης στην εκμάθηση 
γλωσσών·

Or. es

Τροπολογία 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης 
για τους νέους πρώτα στην επικράτειά 
τους, και να συμπληρώσουν την 
προσπάθεια αυτή διευκολύνοντας την 
κινητικότητα των νέων εργαζόμενων προς 
άλλες χώρες της ΕΕ και τον υπόλοιπο 
κόσμο, μέσω μέτρων που συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της κατάρτισης και της 
εμπειρίας τους, καθώς και μέσω της 
επίτευξης περαιτέρω προόδου προς την 
αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων και 
των δεξιοτήτων και της περαιτέρω 
εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά 
τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

Or. en

Τροπολογία 284
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην προσχολική εκπαίδευση 
και στην εκμάθηση γλωσσών·
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Or. de

Τροπολογία 285
Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
ενισχύσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

Or. pt

Τροπολογία 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την περιφερειακή και 
διασυνοριακή κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·
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Or. en

Τροπολογία 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και 
μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
εξασφαλίσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τη 
δυνατότητα μεταφοράς των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των 
παροχών ανεργίας, καθώς και μέσω της 
συνέχισης της ουσιαστικής επένδυσης 
στην εκμάθηση γλωσσών·

Or. en

Τροπολογία 288
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την κινητικότητα των νέων 
εργαζόμενων μέσω της επίτευξης 
περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία 
αναγνώριση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων και της περαιτέρω 
εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης 
για τους νέους πρώτα στην επικράτειά 
τους και να δημιουργήσουν δυνατότητες 
κινητικότητας ως επιλογή για τους νέους 
εργαζόμενους· χαιρετίζει την κινητικότητα
ως επιλογή, αλλά επισημαίνει τις τυχόν 
αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται 
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τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς 
και μέσω της συνέχισης της ουσιαστικής 
επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

από τη μετανάστευση από τις περιοχές 
που βρίσκονται σε κρίση, όπως η 
σπατάλη εγκεφάλων και η διαρροή και 
απώλεια εγκεφάλων· τονίζει ότι δεν είναι 
επαρκώς γνωστά τα υφιστάμενα 
δικαιώματα στο πλαίσιο του συντονισμού
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
και της αναγνώρισης των προσόντων, και 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω το συμβουλευτικό δίκτυο
EURES και τα έργα του EURES·

Or. en

Τροπολογία 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την 
υιοθέτηση πολιτικών με μέτρα για τη 
διευκόλυνση της επιστροφής των νέων 
στις χώρες καταγωγής τους, ώστε να 
αποτραπεί η «διαρροή εγκεφάλων» και η 
απώλεια ανθρώπινου δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 290
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
πολιτικές και μέτρα για τη διευκόλυνση 
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της επιστροφής των νέων στις χώρες 
καταγωγής τους, ώστε να αποτραπεί η 
«διαρροή εγκεφάλων» και η απώλεια 
ανθρώπινου δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που 
βοηθά τους φοιτητές να αποκτούν 
επίγνωση των στόχων και ικανοτήτων 
τους και να ενημερώνονται για τις 
υπάρχουσες ευκαιρίες απασχόλησης·

14. Εκφράζει την λύπη του διότι το 
δίκτυο EURES δεν είναι ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο αναζήτησης 
εργασίας και προώθησης της εθελοντικής 
κινητικότητας μεταξύ των νέων· τονίζει
την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι το 
δίκτυο EURES θα πρέπει να γίνει 
πραγματική πλατφόρμα που θα 
διασυνέδεε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης μεταξύ τους με την πλέον 
επικαιροποιημένη ενημέρωση και κάποια 
κοινά αξιολογικά κριτήρια της 
προσφοράς θέσεων εργασίας και επιλογής 
των υποψηφίων· επισημαίνει ότι το 
δίκτυο EURES θα πρέπει να διαθέτει ένα 
σύστημα για την διευκόλυνση των 
συνεντεύξεων για την πρόσληψη 
προσωπικού·

Or. es
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Τροπολογία 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την 
αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης για την καλύτερη στόχευση 
των δραστηριοτήτων και των 
προσεγγίσεών τους στους νέους· 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο EURES 
ώστε να ενισχυθεί η προβολή και η 
διαθεσιμότητά του ως συστήματος 
παροχής συμβουλών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας που βοηθά τους φοιτητές να 
αποκτούν επίγνωση των στόχων και 
ικανοτήτων τους και να ενημερώνονται για 
τις υπάρχουσες ευκαιρίες απασχόλησης·

14. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν τη διαδικασία 
μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 
αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης για την καλύτερη στόχευση 
των δραστηριοτήτων και των 
προσεγγίσεών τους στους νέους, ως 
θεμελιώδη συνιστώσα οποιασδήποτε 
στρατηγικής εγγυήσεων για τη νεολαία· 
επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων στο 
δίκτυο EURES με στόχο την προορατική 
αντιστοίχιση των ατόμων που ζητούν 
εργασία και των ατόμων που αλλάζουν 
θέση εργασίας με τις υπάρχουσες κενές 
θέσεις εργασίας, καθώς και ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 293
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την 
αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης για την καλύτερη στόχευση 
των δραστηριοτήτων και των 
προσεγγίσεών τους στους νέους·
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο EURES 
ώστε να ενισχυθεί η προβολή και η 
διαθεσιμότητά του ως συστήματος 
παροχής συμβουλών επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας που βοηθά τους φοιτητές 
να αποκτούν επίγνωση των στόχων και 
ικανοτήτων τους και να ενημερώνονται 
για τις υπάρχουσες ευκαιρίες 
απασχόλησης·

14. τονίζει τις θετικές εμπειρίες με το 
EURES, ιδίως όσον αφορά την παροχή 
συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα
στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να επεκτείνει το συμβουλευτικό
δίκτυο EURES και να εστιάσει στην 
παροχή συμβουλών στους πολίτες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· επισημαίνει
την επιλογή στο πλαίσιο του EURES για
προορατική αντιστοίχιση των ατόμων που 
ζητούν εργασία και των ατόμων που 
αλλάζουν θέση εργασίας με τις 
υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας·
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο EURES 
ώστε να ενισχυθεί η προβολή και η 
διαθεσιμότητά του ως συστήματος 
παροχής συμβουλών στους πολίτες, με 
δυνατότητες εστίασης στους νέους, 
μεταξύ άλλων μέσω της δράσης «Η 
πρώτη σου εργασία μέσω του EURES»·

Or. en

Τροπολογία 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
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για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης·

για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης· ζητεί, επιπλέον, 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ του 
EURES και άλλων πυλών και υπηρεσιών 
για πολίτες και επιχειρήσεις (π.χ. κέντρα 
πληροφόρησης Europe Direct ή το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων για 
ΜΜΕ), με στόχο τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των 
γεωγραφικών αναντιστοιχιών μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
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συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης·

απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης·

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης· επισημαίνει, 
επιπλέον, την ανάγκη ενίσχυσης του 
συντονισμού μεταξύ του EURES και 
άλλων πυλών και υπηρεσιών για πολίτες 
και επιχειρήσεις (π.χ. κέντρα 
πληροφόρησης Europe Direct ή το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων για 
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ΜΜΕ), με στόχο την επίτευξη 
μεγαλύτερης αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 297
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης·

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με 
στόχο την προορατική αντιστοίχιση των 
ατόμων που ζητούν εργασία και των 
ατόμων που αλλάζουν θέση εργασίας με 
τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, την αναδιάρθρωση 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών 
τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το 
δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η 
προβολή και η διαθεσιμότητά του ως 
συστήματος παροχής συμβουλών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βοηθά 
τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των 
στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες απασχόλησης· τονίζει ότι τα 
προγράμματα κινητικότητας EURES 
πρέπει να παρέχουν μόνο ποιοτικές και 
βιώσιμες θέσεις απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
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Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. ζητεί από τα κράτη μέλη, λόγω της 
έλλειψης συγκεκριμένων στοιχείων 
σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές των 
νέων, να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
έρευνας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της κινητικότητας αυτής, οι 
οποίοι να μπορούν να μεταφερθούν στο 
EURES για την καλύτερη αντιμετώπιση 
των εν λόγω φαινομένων·

Or. en

Τροπολογία 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. τονίζει επίσης τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης περισσότερων νέων 
όσον αφορά τη χρήση των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
παρέχονται στο πλαίσιο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, της ενίσχυσης 
των εταιρικών σχέσεων με σχολεία και 
πανεπιστήμια, καθώς και της καλύτερης 
ένταξής τους στο δίκτυο EURES·

Or. en

Τροπολογία 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν δεόντως και να 
πιστοποιήσουν την άτυπη εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο 
πλαίσιο αυτής, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιούνται ικανότητες που απαιτούνται 
στην αγορά εργασίας·

15. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα ενοποιημένο πλαίσιο, σύμφωνα με το 
οποίο τα κράτη μέλη να μπορούν να 
αναγνωρίσουν δεόντως και να 
πιστοποιήσουν την άτυπη εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο 
πλαίσιο αυτής, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιούνται ικανότητες που απαιτούνται 
στην αγορά εργασίας·

Or. bg

Τροπολογία 301
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν δεόντως και να 
πιστοποιήσουν την άτυπη εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο 
πλαίσιο αυτής, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιούνται ικανότητες που απαιτούνται
στην αγορά εργασίας·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν δεόντως και να 
πιστοποιήσουν την άτυπη και μη τυπική 
μάθηση και εκπαίδευση και τις
ικανότητες που έχουν αποκτηθεί στο 
πλαίσιο αυτής, μαζί με τυχόν άλλη 
επαγγελματική κατάρτιση ή 
επαγγελματικές ή κοινωνικές εμπειρίες,
ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται 
ικανότητες, και οι νέοι να μπορούν να 
αποδεικνύουν περαιτέρω την εκπαίδευση 
και τις ικανότητές τους, όπως απαιτείται 
κατά την αναζήτηση εργασίας στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 302
Heinz K. Becker
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν δεόντως και να 
πιστοποιήσουν την άτυπη εκπαίδευση και 
τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο 
πλαίσιο αυτής, ώστε να μπορούν να 
αξιοποιούνται ικανότητες που απαιτούνται 
στην αγορά εργασίας·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν δεόντως και να
πιστοποιήσουν τη μη τυπική μάθηση και
την άτυπη εκπαίδευση και τις δεξιότητες 
που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο αυτών, 
ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται 
ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά 
εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 303
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της «σπατάλης εγκεφάλων», 
καθώς η απασχόληση νέων με υψηλά 
προσόντα και δεξιότητες σε θέσεις 
εργασίας στις οποίες δεν αξιοποιούνται οι 
δυνατότητές τους έχει ως αποτέλεσμα οι 
νέοι αυτοί να μην χρησιμοποιούν τις 
πραγματικές δεξιότητες και τα προσόντα 
τους, ενώ παράλληλα το γεγονός αυτό 
τους επηρεάζει αρνητικά τόσο από 
κοινωνική και όσο και από ψυχολογική 
άποψη·

16. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων», 
καθώς εάν οι νέοι με υψηλά προσόντα και 
δεξιότητες αξιοποιούν τις ειδικευμένες 
γνώσεις τους εκτός των κρατών μελών 
της ΕΕ, αυτό συνιστά σημαντική 
απώλεια όχι μόνο για τα κράτη μέλη, τα 
οποία έχουν επενδύσει σημαντικούς 
πόρους για την ειδίκευση ανθρώπινου 
δυναμικού (μέσω της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης), αλλά και για την ίδια 
την ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι τα κράτη 
μέλη και η ΕΕ πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότερη απασχόληση των 
νέων και την αντιστοιχία των αμοιβών με 
τις ειδικές γνώσεις, ούτως ώστε να μην
προκαλείται αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας άλλων περιοχών και 
χωρών·

Or. hu
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Τροπολογία 304
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της «σπατάλης εγκεφάλων», 
καθώς η απασχόληση νέων με υψηλά 
προσόντα και δεξιότητες σε θέσεις 
εργασίας στις οποίες δεν αξιοποιούνται οι 
δυνατότητές τους έχει ως αποτέλεσμα οι 
νέοι αυτοί να μην χρησιμοποιούν τις 
πραγματικές δεξιότητες και τα προσόντα 
τους, ενώ παράλληλα το γεγονός αυτό τους 
επηρεάζει αρνητικά τόσο από κοινωνική 
και όσο και από ψυχολογική άποψη·

16. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της «σπατάλης εγκεφάλων», 
καθώς η απασχόληση νέων με υψηλά 
προσόντα και δεξιότητες σε θέσεις 
εργασίας στις οποίες δεν αξιοποιούνται οι 
δυνατότητές τους έχει ως αποτέλεσμα οι 
νέοι αυτοί να μην χρησιμοποιούν τις 
πραγματικές δεξιότητες και τα προσόντα 
τους, ενώ παράλληλα το γεγονός αυτό τους 
επηρεάζει αρνητικά τόσο από κοινωνική, 
οικονομική και όσο και από ψυχολογική 
άποψη·

Or. de

Τροπολογία 305
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων» 
(brain drain), το οποίο οφείλεται κυρίως 
στη μετανάστευση, καθώς ενέχει σοβαρές 
αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και 
δημογραφικές επιπτώσεις για την 
ανάπτυξη των θιγόμενων περιφερειών·
καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διαθέσουν περισσότερους πόρους για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και για την 
αγροτική ανάπτυξη, προκειμένου να 
έχουν οι νέοι δυνατότητες να βρουν 
απασχόληση στις περιφέρειες από τις 
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οποίες προέρχονται·

Or. de

Τροπολογία 306
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εντοπίσουν και να αποτρέψουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις της 
γεωγραφικής κινητικότητας στα κράτη 
μέλη ή σε συγκεκριμένους κλάδους·
τονίζει ότι τα προγράμματα για την 
προώθηση της κινητικότητας πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα, τα οποία θα 
διευκολύνουν τους νέους να 
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας της 
χώρας προέλευσής τους, ούτως ώστε να 
αποτρέπεται το αρνητικό φαινόμενο της
«διαρροής εγκεφάλων» και η μαζική 
μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού·

Or. de

Τροπολογία 307
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. επισημαίνει τις ιδιαίτερα δυσμενείς 
μεσο-μακροπρόθεσμες συνέπειες της 
«διαρροής εγκεφάλων» στην έλλειψη της 
απαιτούμενης τεχνογνωσίας και 
καινοτομίας από την παραγωγική και 
επιχειρηματική δραστηριότητα·
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Or. el

Τροπολογία 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, πέρα από την τυχόν ενίσχυση 
της κινητικότητας, για την πρόληψη 
φαινομένων διαρροής εγκεφάλων, 
λαμβάνοντας βιώσιμα μέτρα τα οποία θα 
εξασφαλίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος 
του εργατικού δυναμικού υψηλής 
ειδίκευσης θα παραμένει στην κάθε 
χώρα·

Or. en

Τροπολογία 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους· τονίζει ότι όλες οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βασίζονται αποκλειστικά στα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των νέων, και όχι στις 
απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα· ζητεί 
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αγορά εργασίας· από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά τη 
μετέπειτα μετάβαση των νέων στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 310
Ole Christensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

17. αναγνωρίζει τη μετάβαση από την 
εκπαίδευση στην εργασία ως μία 
ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τους 
νέους· ζητεί, κατά συνέπεια, από τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν εξατομικευμένα 
συστήματα παροχής συμβουλών και 
καθοδήγησης στον τομέα της 
σταδιοδρομίας ήδη από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ώστε οι νέοι να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευσή τους 
και, παράλληλα, να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται και για την 
αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας όσον 
αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 311
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους, τόσο στη χώρα 
προέλευσής τους όσο και στην υπόλοιπη 
ΕΕ, και, παράλληλα, να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται και για την 
αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας όσον 
αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 312
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι 
να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη σε 
αρχικό στάδιο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ώστε οι νέοι να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευσή τους
ή την επαγγελματική τους κατάρτιση και, 
παράλληλα, να θεσπίσουν μηχανισμούς για 
την παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 313
Csaba Sógor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ή, εάν είναι 
δυνατόν, από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση), ώστε οι νέοι να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευσή τους 
και, παράλληλα, να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται και για την 
αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας όσον 
αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. hu

Τροπολογία 314
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας και 
διαφοροποιημένες υπηρεσίες 
απασχόλησης ήδη από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ώστε οι νέοι να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευσή τους 
και, παράλληλα, να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται και για την 
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μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας όσον 
αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 315
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στο πλαίσιο 
αυτής, ώστε οι νέοι να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευσή τους 
και, παράλληλα, να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται και για την 
αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας όσον 
αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 316
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από το 
γυμνάσιο και σε όλη τη δευτεροβάθμια 
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μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

εκπαίδευση ώστε οι νέοι να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 
όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευσή τους 
και, παράλληλα, να θεσπίσουν 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται και για την 
αξιολόγηση του ποσοστού επιτυχίας όσον 
αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των 
νέων στην αγορά εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την ανώτατη
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης 
στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε οι νέοι να 
μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις όσον αφορά την περαιτέρω
εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που 
προσφέρονται και για την αξιολόγηση του 
ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την 
μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 318
Jutta Steinruck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα σύστημα τα οποίο θα ενθαρρύνει όλες 
τις επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους 
να προσφέρουν θέσεις κατάρτισης στο 
πλαίσιο ενός διττού συστήματος 
επαγγελματικής κατάρτισης, εκτός εάν η 
επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρή 
οικονομικη δυσχέρεια· οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει επίσης να απορροφούν τους 
ασκούμενους μετά το πέρας της περιόδου 
κατάρτισης· τονίζει ότι πρέπει να 
οριστούν κανόνες σχετικά με την 
απασχόληση των νέων, ιδίως για τις 
επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από 
προγράμματα κρατικής στήριξης·

Or. de

Τροπολογία 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. λόγω της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, πολλές 
οικογένειες δεν μπορούν πλέον να 
αντεπεξέλθουν 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 320
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναβαθμίσουν και να 
εκσυγχρονίσουν τις εθνικές δομές 
διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας 
προχωρώντας στην αποτελεσματική 
διασύνδεσή τους με την εκπαιδευτική 
διαδικασία ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη 
δυνατή αντιστοίχηση των 
προσφερόμενων ειδικοτήτων με τις 
ανάγκες για απασχόληση μέσα και από τη 
συνεχή επικαιροποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

Or. el

Τροπολογία 321
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. ζητεί από τα κράτη μέλη οι νέοι να 
έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το 
επιθυμούν, να λαμβάνουν αποτελεσματική 
βοήθεια για τις επαγγελματικές τους 
επιλογές, για την ενημέρωσή τους σχετικά 
με τα δικαιώματά τους και τη διαχείριση 
του ελάχιστου εισοδήματός τους·

Or. en

Τροπολογία 322
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι όλοι οι οικονομικοί πόροι 
που επενδύονται στην ενεργό 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα 
πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της 
απασχόλησης, καθώς και σύστημα ελέγχου 
της αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
μέτρων, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση 
πολιτικών που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία και θα μπορούν να 
ανταλλάσσονται σε επίπεδο ΕΕ·

18. τονίζει ότι όλοι οι οικονομικοί πόροι 
που επενδύονται στην ενεργό 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα 
πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της 
απασχόλησης, το οποίο πρέπει να έχει 
δημόσιο χαρακτήρα και να μπορεί να 
παρακολουθείται εύκολα από το κοινό,
καθώς και σύστημα ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων, 
με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση 
πολιτικών που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία και θα μπορούν να 
ανταλλάσσονται σε επίπεδο ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία 323
Monika Panayotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι όλοι οι οικονομικοί πόροι 
που επενδύονται στην ενεργό 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα 
πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της 
απασχόλησης, καθώς και σύστημα ελέγχου 
της αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
μέτρων, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση 
πολιτικών που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία και θα μπορούν να 
ανταλλάσσονται σε επίπεδο ΕΕ·

18. τονίζει ότι όλοι οι οικονομικοί πόροι 
που επενδύονται στην ενεργό 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα 
πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν σύστημα παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της 
απασχόλησης, καθώς και σύστημα ελέγχου 
της αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
μέτρων, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση 
πολιτικών που θα βασίζονται σε 
τεκμηριωμένα στοιχεία και θα μπορούν να 
ανταλλάσσονται σε επίπεδο ΕΕ·
σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
θέσπιση ενός κοινού συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων θα 
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συνέβαλε στην αξιολόγηση της προόδου 
που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των 
διαφόρων προγραμμάτων, το οποίο θα 
περιέχει μέτρα απασχόλησης στο πλαίσιο 
της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητάς τους και όχι μόνο 
αναφορικά με την οικονομική ποσοτική 
εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επισημαίνει ότι οι οργανώσεις νεολαίας 
θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο ρόλο 
στην παρακολούθηση και, κατά 
περίπτωση, εφαρμογή των πολιτικών και 
πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. τονίζει την ανάγκη επένδυσης στη 
δημιουργία σταθερών και ποιοτικών 
πράσινων θέσεων εργασίας, ώστε να 
μπορούν οι νέοι να έχουν μια αξιοπρεπή 
ζωή· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν 
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όλους τους διαθέσιμους πόρους για την 
τόνωση των επενδύσεων, ιδίως σε 
πράσινες θέσεις εργασίας, με σκοπό την 
αντιμετώπιση του απαράδεκτα υψηλού 
ποσοστού ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 326
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις 
νεολαίας θα πρέπει να έχουν 
αναγνωρισμένο ρόλο στην 
παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, 
εφαρμογή των πολιτικών και 
πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
σταματήσουν αμέσως όλες οι πολιτικές 
λιτότητας·

Or. en

Τροπολογία 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου του 
ιστορικά χαμηλού επίπεδου επενδύσεων 
στην οικονομία από τον ιδιωτικό τομέα, ο 
δημόσιος τομέας θα πρέπει να γίνει η 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας μέσω μαζικών προγραμμάτων 
δημόσιων επενδύσεων σε συνδυασμό με 
τη μετάβαση της οικονομίας υπό 
δημοκρατική δημόσια ιδιοκτησία, ώστε 
να τεθεί η βάση για την εκ νέου ανάπτυξη 
της οικονομίας και, κατά συνέπεια, τη 
δημιουργία ουσιαστικών και ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την εξάλειψη της 
ανεργίας των νέων·

Or. en

Τροπολογία 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει 
τις κοινωνικές παραμέτρους σε ισότιμη 
βάση με τις οικονομικές στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της 
ανεργίας των νέων, για την οποία 
απαιτείται στενή παρακολούθηση και 
συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα κράτη 
μέλη και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 γ. ζητεί από την Επιτροπή να εξαιρέσει 
τις επενδύσεις σε τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα 
και ανάπτυξη από τους περί ελλείμματος 
στόχους, καθώς είναι καίριας σημασίας 
για τη βιώσιμη έξοδο από την κρίση αλλά 
και για την εξυγίανση της οικονομίας της 
ΕΕ, ώστε να ακολουθήσει μια πορεία 
ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης 
παραγωγικότητας·

Or. en

Τροπολογία 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 δ. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, να διερευνήσει το κόστος της 
θέσπισης προγραμμάτων εγγυήσεων για 
τη νεολαία σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο· ζητεί επιπλέον από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να θεσπίσουν ένα τέτοιο 
πλαίσιο·
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Or. en


