
AM\871482EL.doc PE467.282v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2011/2067(INI)

23.6.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 59

Σχέδιο γνωμοδότησης
Monika Smolková
(PE465.038v01-00)

σχετικά με τη στρατηγική για νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης
(2011/2067(INI))



PE467.282v01-00 2/34 AM\871482EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\871482EL.doc 3/34 PE467.282v01-00

EL

Τροπολογία 1
Elie Hoarau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι διαδραματίζει ουσιαστικό 
ρόλο στην ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής, 
βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας να 
είναι οι υπάλληλοι και οι εργάτες που 
κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
θέση να επωφελούνται από κατάρτιση 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους, κάτι που θα τους επιτρέψει να 
βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους·

Or. fr

Τροπολογία 2
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει την ανάγκη για ολοένα και 
μεγαλύτερες δεξιότητες ούτως ώστε ο 
παράγοντας αυτός να μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάδειξη 
μιας ανταγωνιστικής, βιώσιμης και 
καινοτόμου οικονομίας·

Or. es
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Τροπολογία 3
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι συγκεκριμένα και 
συνεκτικά μέτρα για την κατάρτιση 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής, βιώσιμης 
και καινοτόμου οικονομίας·

Or. ro

Τροπολογία 4
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο και να 
ενταχθεί με αποτελεσματικό τρόπο στην 
αγορά εργασίας·

Or. lt
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Τροπολογία 5
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο· στο πλαίσιο 
των διδαγμάτων που πρέπει να αντληθούν 
από την τωρινή οικονομική κρίση, 
επιμένει σχετικά με την ανάγκη 
προσαρμογής της στρατηγικής για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης στην 
περίοδο μετά την κρίση, και σχετικά με 
την ανάγκη σχεδιασμού μηχανισμού για 
την αποτροπή της επανάληψης τέτοιων 
φαινομένων·

Or. ro

Τροπολογία 6
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο, και πρέπει να 
εκπονηθούν αναπτυξιακές πολιτικές που 
θα προσανατολίζονται στην αναβάθμιση 
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του συστήματος επιστήμης και 
καινοτομίας, και στην προώθηση της 
βελτιωμένης απασχολησιμότητας, της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 7
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο· υπογραμμίζει 
ότι η ΕΕ πρέπει να επιτύχει τον στόχο της 
όσον αφορά την απασχόληση: να 
διασφαλίσει ποσοστό απασχόλησης που 
θα ανέρχεται σε 75% για τον πληθυσμό 
της ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών ως το 
2020·

Or. lt

Τροπολογία 8
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης, που 
εντάσσεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
και τονίζει ότι, για να διαδραματίσει 
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ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο·

ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και καινοτόμου 
οικονομίας, το εργατικό δυναμικό θα 
πρέπει να είναι ειδικευμένο, υπογραμμίζει 
ότι η προώθηση μιας οικολογικής, 
ανταγωνιστικής, κοινωνικής και με 
αποδοτική χρήση των πόρων οικονομίας 
αποτελεί έναν από τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 9
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) τονίζει την ανάγκη βελτίωσης και 
διαφοροποίησης των υπηρεσιών 
απασχόλησης τόσο για όσους αναζητούν 
εργασία όσο και για τους εργοδότες, και, 
ιδίως, της ανάπτυξης εξατομικευμένων 
δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης για 
τους ανέργους, τους νέους και τις 
ευάλωτες ομάδες·

Or. ro

Τροπολογία 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(α) ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στο ζήτημα της μείωσης της ανεργίας 
μεταξύ των νέων, πολλοί εκ των οποίων 
διαθέτουν πολύ υψηλή μόρφωση και 
κατάρτιση, αλλά δεν μπορούν να βρουν 
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εργασία εξαιτίας παραγόντων όπως η 
έλλειψη εμπειρίας, και να αναληφθεί 
πραγματική και αποτελεσματική δράση 
προς τον σκοπό αυτόν· επισημαίνει ότι η 
κατάσταση αυτή θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη στρέβλωση 
της αγοράς εργασίας της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 11
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν μια σειρά μέσων που θα 
βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας για τους ανθρώπους 
μεγαλύτερης ηλικίας, και θα τους 
εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης·

Or. ro

Τροπολογία 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(β) εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
αυξάνεται η ανεργία μεταξύ των 
γυναικών, επηρεάζοντας ακόμα και τις 
γυναίκες που διαθέτουν υψηλή ειδίκευση 
και κατάρτιση, και ζητεί από την 
Επιτροπή να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι 
άνδρες και γυναίκες θα έχουν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·
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Or. pl

Τροπολογία 13
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(3) υποστηρίζει την προώθηση 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που θα 
περιλαμβάνουν τους βασικούς 
παράγοντες σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, με σκοπό την τόνωση της 
συνεχούς κατάρτισης, τη βελτίωση της 
ποιότητας της κατάρτισης και την 
ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας·

Or. ro

Τροπολογία 14
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης 
οικονομίας· εκτιμά ότι αυτό αφορά 
πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά 
βίου μάθησης και το πρόγραμμα Progress·

2. υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη 
χρήση των διαφόρων διαρθρωτικών 
ταμείων στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και τον 
μεγαλύτερο συντονισμό των εν λόγω 
ταμείων με άλλους ευρωπαϊκούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
προσανατολισμένους στην ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, όπως το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης και το πρόγραμμα Progress, 
ούτως ώστε να προωθηθούν οι συνέργειες 
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μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών και μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών πολιτικών προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής·

Or. pt

Τροπολογία 15
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης και το πρόγραμμα Progress·

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και μεγαλύτερης συμμετοχής 
των εθνικών κυβερνήσεων στην 
προώθηση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως τη 
μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των 
ταμείων: του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
προγράμματος διά βίου μάθησης και του 
προγράμματος Progress·

Or. lt

Τροπολογία 16
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

2. επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης 
της αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress· 

Or. es

Τροπολογία 17
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress· υπογραμμίζει, 
εν προκειμένω, τη σημασία μιας 
αποκεντρωμένης προσέγγισης κατά τη 
χρήση των εν λόγω ταμείων·
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Τροπολογία 18
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress· υποστηρίζει 
τη χρήση των προγραμμάτων 
INTERREG για την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους και 
την τόνωση της απασχόλησης·

Or. ro

Τροπολογία 19
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
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επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress· τονίζει τη 
σημασία των συνεργειών μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 20
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress· θεωρεί ότι 
είναι επίσης ανάγκη να δοθούν σε ιδιώτες 
και επιχειρήσεις κατάλληλα κίνητρα 
επένδυσης στην κατάρτιση προκειμένου 
να βελτιωθούν οι δεξιότητες του 
προσωπικού, ούτως ώστε να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας·

Or. lt
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Τροπολογία 21
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress· επισημαίνει, 
εν προκειμένω, τη συμβολή της πολιτικής 
συνοχής στην εμβληματική πρωτοβουλία 
για μια Ευρώπη με αποτελεσματική 
χρήση των πόρων και στο δυναμικό της 
για βιώσιμη ανάπτυξη που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη· υπογραμμίζει το δυναμικό
μιας νέας βιώσιμης οικονομίας και τη 
συγκεκριμένη ανάγκη ανάπτυξης 
πράσινων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν 
στους εργαζόμενους να επωφεληθούν από 
αυτό το δυναμικό και να 
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών σε σχέση με ζητήματα 
οικολογικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα μέσω της συμμετοχής αυτών 
στη χάραξη, την εκπόνηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 22
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
εκτιμά ότι αυτό αφορά πρωτίστως το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ), το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 
και το πρόγραμμα Progress·

2. συμφωνεί με την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης χρήσης των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
προορίζονται για την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα στον υπό 
επέκταση τομέα της πράσινης οικονομίας· 
υποστηρίζει τη χρήση της κοινωνικής 
οικονομίας ως μέσου για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης για τις 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες· εκτιμά 
ότι αυτό αφορά πρωτίστως το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης και το 
πρόγραμμα Progress·

Or. ro

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) επικροτεί την έναρξη του πιλοτικού 
σχεδίου «Πρώτη εργασία – EURES», που 
έχει στόχο νέους που αναζητούν εργασία 
στην ΕΕ των 27· θεωρεί ότι το εν λόγω 
σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τις τοπικές 
αρχές και οργανώσεις που είναι 
υπεύθυνες για την ένταξη των νέων, 
ανεξαρτήτως της κοινωνικής ή της 
γεωγραφικής προέλευσής τους·
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Τροπολογία 24
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει τη σημασία της 
περιφερειακής διάστασης για την 
υλοποίηση της στρατηγικής για νέες 
δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης· είναι 
της άποψης ότι η συμμετοχή των 
ευρωπαϊκών περιφερειών θα βοηθήσει να 
αποτελέσει η στρατηγική πραγματική 
επιτυχία και ζητεί την ενίσχυση της εν 
λόγω διάστασης·

Or. pt

Τροπολογία 25
Elie Hoarau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συμφωνεί για την ανάγκη αύξησης της 
αποτελεσματικότητας των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως του ΕΚΤ, 
επιμένοντας στη συγκέντρωση των 
χρηματοοικονομικών μέσων σε έναν 
περιορισμένο αριθμό αξόνων 
προτεραιότητας, στην ενίσχυση των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στην επιδίωξη 
σαφών και μετρήσιμων στόχων και στην 
εφαρμογή συμβάσεων επενδύσεων για την 
ανάπτυξη και την εταιρική σχέση μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών·

διαγράφεται
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Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συμφωνεί για την ανάγκη αύξησης της 
αποτελεσματικότητας των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως του ΕΚΤ, 
επιμένοντας στη συγκέντρωση των 
χρηματοοικονομικών μέσων σε έναν 
περιορισμένο αριθμό αξόνων 
προτεραιότητας, στην ενίσχυση των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στην επιδίωξη 
σαφών και μετρήσιμων στόχων και στην 
εφαρμογή συμβάσεων επενδύσεων για την 
ανάπτυξη και την εταιρική σχέση μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών·

3. συμφωνεί για την ανάγκη αύξησης της 
αποτελεσματικότητας των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως του ΕΚΤ, 
επιμένοντας στη συγκέντρωση των
χρηματοοικονομικών μέσων σε έναν 
περιορισμένο αριθμό αξόνων 
προτεραιότητας, στην ενίσχυση των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στην ενίσχυση 
της αρχής της εταιρικής σχέσης, στην 
επιδίωξη σαφών και μετρήσιμων στόχων 
και στην εφαρμογή συμβάσεων 
επενδύσεων για την ανάπτυξη και την 
εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 27
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΚΤ 
αποτελεί ένα πολυετές πρόγραμμα που 
διαδραματίζει καίριο ρόλο για τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας και 
συμβάλλει επίσης στον στόχο της 
κοινωνικής ένταξης και της ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών περιφερειών· προτείνει, ως 
εκ τούτου, τη διάθεση μεγαλύτερου 
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μέρους των πόρων του ΕΚΤ για 
οριζόντιες προτεραιότητες, 
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πολιτική 
δράση στον τομέα της απασχόλησης·

Or. lt

Τροπολογία 28
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι πρέπει να αξιοποιηθούν 
επίσης οι γνώσεις και η εμπειρία των 
μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, για 
παράδειγμα μέσω σχεδίων καθοδήγησης· 

Or. de

Τροπολογία 29
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα, και είναι της άποψης 
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ότι πρέπει να δημιουργηθούν επίσης 
μηχανισμοί κατάρτισης προσαρμοσμένοι 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων·

Or. pt

Τροπολογία 30
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη κατά 
προτεραιότητα τις ανάγκες των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που 
εξασφαλίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα· 

Or. es

Τροπολογία 31
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει τη σημασία 
της χρηματοδότησης μέσω του ιδιωτικού 
τομέα για την κατάρτιση και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

Or. fr
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Τροπολογία 32
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα· πιστεύει ότι πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η μεταρρύθμιση της 
αγοράς εργασίας προκειμένου να 
βελτιωθεί η ευελιξία και ο συνδυασμός 
ευελιξίας και ασφάλειας αυτής· τονίζει 
την ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
που είναι αναγκαίες για την εργασία στον 
κόσμο του σήμερα και του αύριο, 
βελτίωσης της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας, διασφάλισης καλύτερων 
συνθηκών εργασίας και διευκόλυνσης της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 33
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα· ζητεί από τα κράτη 
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μέλη και την Επιτροπή να ασχοληθούν 
ιδίως με το ζήτημα της 
επιχειρηματικότητας των γυναικών που 
έχει παραμείνει στάσιμη κατά την 
τελευταία δεκαετία, να τους παράσχουν 
ένα φιλικό περιβάλλον για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και τη διασφάλιση 
των θέσεων απασχόλησης και να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 34
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

4. υποστηρίζει τις πολιτικές που 
αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που εξασφαλίζουν 
τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τομέα· υποστηρίζει 
καινοτόμα μέτρα για τη δημιουργία νέων 
δεξιοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο των ΜΜΕ·

Or. ro

Τροπολογία 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(α) πιστεύει ότι, υπό το πρίσμα της 
γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης, 
πρέπει να αναληφθεί ισχυρότερη δράση 



PE467.282v01-00 22/34 AM\871482EL.doc

EL

για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των 
ατόμων της ηλικίας άνω των 55 ετών, για 
παράδειγμα υπό τη μορφή κινήτρων προς 
τους εργοδότες· τονίζει τη σημασία της 
περαιτέρω κατάρτισης για τα άτομα αυτά 
και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων που 
θα τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
εφαρμογής των αρχών της ευελιξίας με 
ασφάλεια· ζητεί τη δημιουργία ενός 
συστήματος συντονισμένης απασχόλησης 
και κατάρτισης, εισοδηματικής στήριξης 
και ισορροπίας μεταξύ του 
επαγγελματικού και του ιδιωτικού βίου 
που θα διασφαλίσει μια ευέλικτη αγορά 
εργασίας, προστασία των εργαζομένων 
και ασφάλεια της απασχόλησης και θα 
βελτιώσει την ισορροπία των εν λόγω 
παραγόντων στην αγορά εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 37
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
το υπάρχον πλαίσιο των σχεδίων άμεσης 
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στήριξης των επιχειρήσεων από την ΕΕ 
και να διερευνήσει τη δυνατότητα 
διάθεσης της μερίδας του λέοντος της 
στήριξης για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε επιχειρήσεις, την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και την υλοποίηση 
προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης·

Or. lt

Τροπολογία 38
Elie Hoarau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν κίνητρα και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 
του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση·

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν κίνητρα και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 
του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση υπαλλήλων και 
εργατών, στην εκπαίδευση και την ένταξη 
των πλέον μειονεκτούντων στον κόσμο 
της εργασίας, με έμφαση μεταξύ άλλων
στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας και στην ψηφιακή μόρφωση·

Or. fr

Τροπολογία 39
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν κίνητρα και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 

5. θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό 
να εφαρμοστούν κίνητρα και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 
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του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση·

του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση·

Or. es

Τροπολογία 40
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν κίνητρα και
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 
του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση·

5. εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
εφαρμογής κινήτρων και 
αποτελεσματικών ρυθμίσεων επιμερισμού 
του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση, καθώς και στην 
εκμάθηση γλωσσών, την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σχεδιασμού, ανάλυσης, 
οργάνωσης, επίλυσης προβλημάτων και 
επικοινωνίας και στην ανάπτυξη της 
ικανότητας προσαρμογής σε νέες 
καταστάσεις·

Or. lt

Τροπολογία 41
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5



AM\871482EL.doc 25/34 PE467.282v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν κίνητρα και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 
του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση·

5. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν κίνητρα και 
αποτελεσματικές ρυθμίσεις επιμερισμού 
του κόστους, για την ενίσχυση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνεχή κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού και στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, με έμφαση στις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
στην ψηφιακή μόρφωση· υπογραμμίζει τη 
σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης 
των ανθρώπων στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας 
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και 
της κοινωνικής τους θέσης·

Or. en

Τροπολογία 42
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η στήριξη προς τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 
έρευνας και ανάπτυξης θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις απασχόλησης και θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
ως απόκριση στις ανάγκες της αγοράς·

Or. ro

Τροπολογία 43
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών, 
βέλτιστων πρακτικών και η συγκρότηση 
δικτύων και μηχανισμών συντονισμού
μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, της έρευνας και των κέντρων 
επιχειρήσεων διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 44
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. es

Τροπολογία 45
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
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ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας· τονίζει την ανάγκη 
ενοποίησης των δικτύων εργοδοτών και 
ενθάρρυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ τους· επιμένει στη 
σημασία μιας σταθερής ισορροπίας όσον 
αφορά την προσφορά και τη ζήτηση 
μεταξύ των εργοδοτών και των 
ιδρυμάτων κατάρτισης· 

Or. ro

Τροπολογία 46
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων σε εθνικό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

Or. lt

Τροπολογία 47
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας·

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την 
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας· πιστεύει ότι είναι 
αναγκαίο να διασφαλισθούν συνθήκες 
στην αγορά εργασίας οι οποίες θα 
διευκολύνουν τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, όπως η μείωση των 
διοικητικών επιβαρύνσεων ή των φόρων 
που συνδέονται με την εργασία και την 
κινητικότητα, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για κλάδους ταχείας ανάπτυξης 
που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη· θεωρεί 
ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα 
μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
σε σχέση με την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και υλοποίησης του 
προγράμματος Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες·

Or. lt

Τροπολογία 48
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την
εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της 

6. τονίζει ότι η ανταλλαγή εμπειριών και η 
συγκρότηση δικτύων μεταξύ των 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 
έρευνας και των κέντρων επιχειρήσεων 
καθώς και των δημοσίων ιδρυμάτων και 
των τοπικών αρχών διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των 
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αγοράς εργασίας· δεξιοτήτων και την εναρμόνισή τους με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας· καλεί τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) και να ενθαρρύνουν 
όλους τους οικονομικούς τομείς να 
επιδιώξουν την εγγραφή στο EMAS· ζητεί 
τη θέσπιση προγραμμάτων 
επαγγελματικής καθοδήγησης για τις 
τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, 
προκειμένου να αυξηθούν οι γενικές 
γνώσεις σχετικά με ζητήματα 
οικολογικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της 
ανάπτυξης μιας βιώσιμης οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
συστήματος κριτηρίων όσον αφορά την 
ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι όλοι οι ευρωπαίοι 
φοιτητές θα συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας υπό ίσους όρους και να 
βελτιωθεί η λειτουργία των 
πανεπιστημίων μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. lt

Τροπολογία 50
Elisabeth Schroedter
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για την προώθηση ευρωπαϊκών κέντρων 
αριστείας στο πλαίσιο νέων ακαδημαϊκών 
ειδικοτήτων για τις θέσεις εργασίας του 
αύριο· υπογραμμίζει ότι, ιδίως στις 
αστικές περιοχές, οι περιφερειακές και οι 
τοπικές αρχές είναι οι πλέον κατάλληλες 
και ικανές να δημιουργήσουν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη συσπειρώσεων καινοτόμων 
επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι τέτοιες 
συσπειρώσεις μπορούν να αποτελέσουν 
αποφασιστικής σημασίας κίνητρο για την 
οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο 
και να δημιουργήσουν νέες θέσεις 
απασχόλησης στις περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 51
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής για τις νέες 
δεξιότητες και τις θέσεις απασχόλησης 
ανήκει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών· εκτιμά ότι είναι 
επομένως απαραίτητο να μεριμνά η 
Επιτροπή ώστε κάθε κράτος μέλος να 
ενστερνιστεί τους στόχους της 
στρατηγικής·

7. επισημαίνει ότι η υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής για τις νέες 
δεξιότητες και τις θέσεις απασχόλησης 
ανήκει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών και των περιφερειών 
τους· εκτιμά ότι είναι επομένως 
απαραίτητο να μεριμνά η Επιτροπή ώστε 
κάθε κράτος μέλος να ενστερνιστεί τους 
στόχους της στρατηγικής·

Or. en
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Τροπολογία 52
Elie Hoarau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με 
στόχο την άρση των διοικητικών και 
νομικών εμποδίων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού: στους τομείς της 
αναγνώρισης των δεξιοτήτων και της 
δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
επικουρικής σύνταξης.

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με 
στόχο την άρση των διοικητικών και 
νομικών εμποδίων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα υπαλλήλων και 
εργατών, σε σχέση με την αναγνώριση 
των δεξιοτήτων, τη δυνατότητα
μεταφοράς των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων 
επικουρικής σύνταξης, καθώς και τη 
δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων 
που αφορούν τη δημόσια ή την ιδιωτική 
ασφάλιση υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 53
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με 
στόχο την άρση των διοικητικών και 
νομικών εμποδίων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού: στους τομείς της αναγνώρισης 
των δεξιοτήτων και της δυνατότητας 
μεταφοράς των δικαιωμάτων επικουρικής 
σύνταξης.

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με 
στόχο την άρση των διοικητικών και 
νομικών εμποδίων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού: στους τομείς της αναγνώρισης 
των δεξιοτήτων και της δυνατότητας 
μεταφοράς των δικαιωμάτων επικουρικής 
σύνταξης· τονίζει την ανάγκη τόνωσης 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ, ως πιθανό μέσο για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισορροπιών και την 
εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής 
συνοχής·
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Τροπολογία 54
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με 
στόχο την άρση των διοικητικών και 
νομικών εμποδίων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού: στους τομείς της αναγνώρισης 
των δεξιοτήτων και της δυνατότητας 
μεταφοράς των δικαιωμάτων επικουρικής 
σύνταξης.

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα με 
στόχο την άρση των διοικητικών και 
νομικών εμποδίων προκειμένου να 
βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού: στους τομείς της αναγνώρισης 
των δεξιοτήτων και της δυνατότητας 
μεταφοράς των δικαιωμάτων επικουρικής 
σύνταξης· επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 
δικτύου ευρωπαϊκών υπηρεσιών 
απασχόλησης EURES με σκοπό τη 
βελτίωση των υπηρεσιών για τους 
διακινούμενους εργαζόμενους και 
εκείνους που αναζητούν εργασία, ιδίως 
στις μεθοριακές περιφέρειες· τονίζει ότι 
το EURES διαδραματίζει καίριο ρόλο 
όσον αφορά την παροχή συμβουλών προς 
τους διακινούμενους εργαζόμενους και 
όσους αναζητούν εργασία σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ότι αυτό βοηθά στη 
δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής 
αγοράς· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο των κοινωνικών εταίρων όσον 
αφορά την παροχή συμβουλών προς τους 
εργαζόμενους στο πλαίσιο διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων προκειμένου να 
βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση στις 
μεθοριακές περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 55
Rosa Estaràs Ferragut
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. είναι της άποψης ότι, με δεδομένη 
την ταχύτητα των αλλαγών στον τομέα 
των τεχνολογιών και των συστημάτων 
παραγωγής, πρέπει να θεσπιστεί μια 
διαρκής διαδικασία αξιολόγησης της 
στρατηγικής υπό το πρίσμα αυτών των
αλλαγών·

Or. es

Τροπολογία 56
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. ζητεί τη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων 
στις διαδικασίες αξιολόγησης, 
προσαρμογής και ορισμού των αλλαγών 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής.

Or. es

Τροπολογία 57
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί και 
να υποστηριχθεί η καθοδήγηση και η 
ενεργοποίηση των μεγαλύτερων σε ηλικία 
ανθρώπων στο πλαίσιο της σύμπραξης 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
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γήρανση·

Or. en

Τροπολογία 58
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί να διατεθεί ευρεία υποστήριξη 
για την παροχή δυνατοτήτων 
απασχόλησης προς τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία εργαζόμενους, δεδομένου ότι, επί 
του παρόντος, οι επιχειρήσεις 
ενδιαφέρονται λιγότερο για τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους·

Or. nl

Τροπολογία 59
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταρτίσει ένα έγγραφο πολιτικής που θα 
ορίζει σαφώς το ελάχιστο ποσοστό του 
ΑΕγχΠ των κρατών μελών που θα έπρεπε 
να δαπανάται για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και για προγράμματα 
συνεχούς κατάρτισης·

Or. lt


