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Τροπολογία 1
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 12, 13

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων 2007-2013, έχουν 
σχεδιάσει τη διάθεση πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων ύψους 30 
δισεκατομμυρίων ευρώ για ενέργειες στον 
τομέα της δημογραφικής αλλαγής, ενώ η 
περιφερειακή πολιτική αποτελεί βασικό 
μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της 
αλλαγής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, 
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων 2007-2013, έχουν 
σχεδιάσει τη διάθεση πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων ύψους 30 
δισεκατομμυρίων ευρώ για ενέργειες στον 
τομέα της δημογραφικής αλλαγής, και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν 
κομβικό ρόλο στη διαδικασία 
αντιμετώπισης της αλλαγής, στην οποία, 
η περιφερειακή πολιτική θα αποτελέσει ως 
εκ τούτου βασικό μέσο μεταξύ των 
εργαλείων δράσης της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 2
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 18, 19, 20, 22, 23, 24

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι η δημογραφική αλλαγή 
έχει πολύ διαφορετικό αντίκτυπο στις 
διάφορες περιφέρειες·

2. υποστηρίζει ότι η δημογραφική αλλαγή 
έχει πολύ διαφορετικό αντίκτυπο στις 
διάφορες περιφέρειες αναλόγως του κατά 
πόσον είναι ταχεία ή αργή και αν η
εμπλεκόμενη περιοχή είναι περιοχή 
καθαρής μετανάστευσης ή 
συρρυκνούμενου πληθυσμού και, 
συνεπώς, είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν
διαφορετικές στρατηγικές προσαρμογής 
και χρήζει συντονισμένης αντιμετώπισης 
από όλες τις ευρωπαϊκές, εθνικές και 
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περιφερειακές αρχές· επισημαίνει ότι η 
ποιότητα ζωής ορίζεται διαφορετικά σε 
περιοχές με συρρυκνούμενου πληθυσμό, 
ιδίως αγροτικές περιοχές, από τον τρόπο 
με τον οποίο ορίζεται σε περιοχές 
αυξανόμενου πληθυσμού και, ως εκ 
τούτου, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρξουν διαφορετικές στρατηγικές 
στήριξης· πιστεύει ότι η μετανάστευση 
εργατικού δυναμικού επιτείνει την 
επίδραση της δημογραφικής αλλαγής και 
ότι η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί 
μια μόνο πτυχή του θέματος·

Or. en

Τροπολογία 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 28, 100, 115

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. πιστεύει ότι το ΕΤΠΑ και το ΕΤΑ 
μπορούν να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση αμφοτέρων των 
προκλήσεων που απορρέουν από τις 
δημογραφικές αλλαγές στην ΕΕ, και 
συγκεκριμένα την αύξηση του πληθυσμού 
των ηλικιωμένων και τη συρρίκνωση του 
πληθυσμού των νέων· υποστηρίζει την 
αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΠΑ για τη
στήριξη της προσαρμογής της στέγασης
στις ανάγκες των ηλικιωμένων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο διαβίωσης σε μια γηράσκουσα 
κοινωνία· ζητεί από τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΤΑ για να 
στηρίξουν τις νέες οικογένειες·

Or. en
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Τροπολογία 4
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 43, 45

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τη 
δημογραφική αλλαγή ως μία από τις 
«θεματικές προτεραιότητες» βάσει των 
οποίων θα διαμορφώσει τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής· ζητεί επίσης από την 
Επιτροπή να επιμένει στην ενσωμάτωση 
αυτού του θέματος κατά τη σύναψη 
επενδυτικών συμπράξεων με τα κράτη 
μέλη·

5. πιστεύει ότι κοινές λύσεις και 
συνέργεια μπορεί να επιτευχθούν με την 
εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, ακόμη 
και όσον αφορά τη δημογραφική 
μεταβολή· καλεί την Επιτροπή να 
θεωρήσει τη δημογραφική αλλαγή ως
οριζόντιο στόχο στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής· ζητεί επίσης από την Επιτροπή 
να επιμένει στην ενσωμάτωση αυτού του 
θέματος κατά τη σύναψη επενδυτικών 
συμπράξεων με τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 5
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 46, 47, 48, 43

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να λαμβάνουν υπόψη σε 
μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι στο παρελθόν 
τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
της ως οριζόντια προτεραιότητα στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα· 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να λαμβάνουν υπόψη σε 
μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι στο παρελθόν 
τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
της ως οριζόντιο στόχο στη χάραξη των 
εθνικών στρατηγικών προγραμμάτων 
πλαισίων (ή κάθε σχετικό έγγραφο) και
στα επιχειρησιακά τους προγράμματα·
πιστεύει, σε σχέση με αυτό, ότι οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
στρατηγικής ΕΕ2020, όπου 
περιλαμβάνεται και η συνεργασία για 
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ενεργό και υγιή γήρανση, θα μπορούσαν 
να συνδεθούν απευθείας με τις 
προτιμήσεις των συμμετεχόντων στα
προγράμματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 6
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 53, 54, 55

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει τις περιφέρειες να 
χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία 
για την αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προκλήσεων και να παραμείνουν 
ελκυστικές για τους κατοίκους τους ούτως 
ώστε να περιοριστεί η εγκατάλειψη της 
υπαίθρου·

7. ενθαρρύνει τις περιφέρειες να 
χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία 
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων και να
βελτιώσουν την πρόσβαση στις 
κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις 
μικρές και απομακρυσμένες κωμοπόλεις 
και χωριά, προωθώντας το εξειδικευμένο 
δυναμικό κάθε περιοχής και ενισχύοντας 
τους παράγοντες που δημιουργούν στον 
πληθυσμό επιθυμία παραμονής·

Or. en

Τροπολογία 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 52, 60, 111

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. σημειώνει ότι οι μικρές κωμοπόλεις 
σε περιοχές με καθαρή μετανάστευση 
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο ως κέντρα παροχής υπηρεσιών· 
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ζητεί η κομβική αυτή λειτουργία να 
ληφθεί υπόψη στα μελλοντικά 
διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως με τη 
βελτίωση του συντονισμού του ΕΓΤΑΑ με 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ· σημειώνει ότι η 
συρρίκνωση του πληθυσμού στις 
αγροτικές περιοχές έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις αστικές περιοχές και ότι 
οι σφύζουσες από οικονομική και 
κοινωνική σκοπιά αγροτικές περιοχές 
αποτελούν ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει 
να αναγνωρισθεί στο πλαίσιο ενός 
δεόντως χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου· 
καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και 
τις κοινότητες να δημιουργήσουν ένα 
συνολικό και λειτουργικό δίκτυο 
υπηρεσιών για τους πολίτες τους όλων 
των ηλικιών ώστε να αποτραπεί η έξοδος 
από τις αγροτικές περιοχές και η
συρρίκνωση του πληθυσμού τους·

Or. en

Τροπολογία 8
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 62, 63

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οι πόροι του ΕΤΠΑ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού 
ηλικιωμένων ατόμων, παραδείγματος 
χάριν, για τη δημιουργία υποδομών
κατάλληλων για τους ηλικιωμένους·

9. επισημαίνει ότι οι πόροι του ΕΤΠΑ 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για 
την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού 
ηλικιωμένων ατόμων, παραδείγματος 
χάριν με την εγκατάσταση αποκλειστικών
υποδομών και υπηρεσιών για τους 
ηλικιωμένους και διασφαλίζοντας την 
προσβασιμότητα για όλους·

Or. en
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Τροπολογία 9
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 65, 66, 67

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι σε περιφέρειες όπου 
παρατηρείται συρρίκνωση του πληθυσμού 
πρέπει να στηριχθεί οικονομικά και η 
ανάπλαση ή αναδιάρθρωση των πόλεων· 
είναι πεπεισμένο ότι ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη τις αλλαγές στη χρήση 
των υποδομών, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση και την αναδιαμόρφωση 
των κέντρων των πόλεων·

10. θεωρεί ότι σε περιφέρειες όπου 
παρατηρείται συρρίκνωση του πληθυσμού 
πρέπει να στηριχθεί οικονομικά με 
στρατηγικές προσαρμογής· είναι 
πεπεισμένο ότι ο πολεοδομικός και 
περιφερειακός σχεδιασμός πρέπει να
λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις αλλαγές 
στη χρήση των υποδομών, μεταξύ άλλων 
με την αναζωογόνηση και την 
αναδιαμόρφωση των κέντρων των πόλεων,
τομέας όπου η συνεργασία με τους 
ιδιωτικούς εταίρους είναι επίσης 
σημαντική· σημειώνει ότι μία από τις 
προτεραιότητες της πολεοδομικής 
πολιτικής πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
φιλικών προς τους ηλικιωμένους πόλεων 
και κωμοπόλεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 79, 81, 82

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν τις υπηρεσίες κοινωνικής 
μέριμνας και υγείας σύμφωνα με τις 
ανάγκες και να διαθέσουν 
χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να 
συνεχίσει να εξασφαλίζεται η παροχή κατ' 
οίκον φροντίδας και καθολικά 
προσβάσιμης ιατροφαρμακευτικής 

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προσαρμόσουν τις υπηρεσίες κοινωνικής 
μέριμνας και υγείας σύμφωνα με τις 
ανάγκες για όλους, ιδίως οικογένειες και 
παιδιά και να διαθέσουν χρηματοδοτικούς 
πόρους προκειμένου να συνεχίσει να 
εξασφαλίζεται η παροχή κατ' οίκον 
φροντίδας και καθολικά προσβάσιμης 
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περίθαλψης στους ηλικιωμένους· ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους 
ηλικιωμένους, ανεξαρτήτως του 
εισοδήματος, της ηλικίας και του 
κοινωνικού καθεστώτος τους, ούτως 
ώστε να αποτραπεί η συρρίκνωση του 
πληθυσμού στις αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 11
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 85, 86, 90, 87, 91

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι οι δημόσιες επενδύσεις στο 
σύστημα υγείας και περίθαλψης είναι 
σημαντικές για την κοινωνική συνοχή στην 
Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την παροχή καλής ιατρικής 
περίθαλψης και στις αγροτικές περιοχές, 
επί παραδείγματι με πύλες κλινικής 
(Portalkliniken), και να χρησιμοποιήσουν
πόρους των διαρθρωτικών ταμείων για τη 
στήριξη συμπληρωματικών μέτρων στον 
τομέα της τηλεϊατρικής·

14. εκτιμά ότι οι δημόσιες επενδύσεις στο 
σύστημα υγείας και περίθαλψης είναι 
σημαντικές για την κοινωνική συνοχή στην 
Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την παροχή καλής ιατρικής 
περίθαλψης και στις αγροτικές περιοχές, 
επί παραδείγματι με πύλες κλινικής 
περιφερειακής ιατρικής περίθαλψης και
υπηρεσίες υγείας, καθιστώντας δυνατή 
την αντιμετώπιση της «ιατρικής 
απερήμωσης» και, στις παραμεθόριες 
περιοχές, με τη διεύρυνση της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
κλινικών και φορέων, εξετάζοντας και τη 
δυνατότητα αξιοποίησης πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη 
συμπληρωματικών μέτρων στον τομέα της 
τηλεϊατρικής και της μέριμνας και τη 
στήριξη της ενεργού γήρανσης· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει καινοτόμες 
λύσεις για την παροχή οικονομικής 
στήριξης των δράσεων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 12
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 95, 96, 97, 98, 99

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στα 
επαγγέλματα που συνδέονται με την 
παροχή περίθαλψης και φροντίδας· 
υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΚΤ για την 
εκπαίδευση προσωπικού του τομέα της 
περίθαλψης και φροντίδας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί περίθαλψη και φροντίδα 
υψηλής ποιότητας·

15. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
τις ιδιαίτερες περιφερειακές δυσκολίες 
όσον αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας και ιδίως για την 
έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στα 
επαγγέλματα που συνδέονται με την 
παροχή περίθαλψης και φροντίδας σε 
ορισμένες περιφέρειες· υποστηρίζει ότι οι 
περιφέρειες αυτές πρέπει να αναπτύξουν 
συγκεκριμένες περιφερειακές απαντήσεις 
στις ανάγκες και τις δυσκολίες της 
παροχής υπηρεσιών και να 
χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΚΤ για την 
εκπαίδευση προσωπικού του τομέα της 
περίθαλψης και φροντίδας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί περίθαλψη και φροντίδα 
υψηλής ποιότητας και να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις απασχόλησης, όπου 
περιλαμβάνονται και προγράμματα 
κατάρτισης για τους ανέργους· 
επισημαίνει ότι αυτό αποτελεί καθαρή 
συμβολή στον στόχο της στρατηγικής της 
ΕΕ2020 για δημιουργία περισσότερων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 102, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τις περιφέρειες και τις 
κοινότητες να προσφέρουν καθολικά 
προσβάσιμες, αξιόπιστες και δωρεάν
δυνατότητες ολοήμερης φροντίδας για 
παιδιά όλων των ηλικιών, προκειμένου να 
αναχαιτιστεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου·

16. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την 
επίτευξη εξισορρόπησης μεταξύ 
εργασιακής, οικογενειακής και ιδιωτικής 
ζωής και, επί παραδείγματι, να 
προσφέρουν, όπου είναι εφικτό, καθολικά 
προσβάσιμες, αξιόπιστες δυνατότητες 
ολοήμερης φροντίδας ποιότητας για
παιδιά όλων των ηλικιών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και διευκολύνσεις 
κυρίως για προσχολική εκπαίδευση, 
προκειμένου να αναχαιτιστεί η 
εγκατάλειψη της υπαίθρου, 
αναγνωρίζοντας τον χρήσιμο ρόλο των 
διευρυμένων οικογενειών για τη μέριμνα 
των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 120, 121, 122, 123, 124

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μια κοινή στρατηγική για τη 
μετανάστευση, δεδομένου ότι η Ευρώπη, 
λόγω της δημογραφικής εξέλιξης, 
εξαρτάται από τη μετανάστευση 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν 
σε μια κοινή στρατηγική για τη νόμιμη 
μετανάστευση, ακόμη περισσότερο 
δεδομένου ότι η Ευρώπη, ιδίως 
ορισμένους συγκεκριμένους τομείς,
εξαρτάται, και συνεπώς μπορεί να
επωφεληθεί από τη μετανάστευση 
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (τόσο 
μεταξύ κρατών μελών όσο και εκτός ΕΕ,
αποδίδοντας ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή 
στις χώρες που συνορεύουν με την 
Ένωση) λόγω της δημογραφικής εξέλιξης· 
πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την 
παραμονή στην εργασία των 
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εξειδικευμένων εργαζομένων προκειμένου 
να συμβάλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη 
των περιφερειών και να απαλύνουν τις 
επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 15
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 135, 136, 137, 138

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει στο ΕΚΤ 
ένα τέτοιο προσανατολισμό ώστε το 
δυναμικό του να ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής· 
επισημαίνει ότι οι γνώσεις των 
ηλικιωμένων πρέπει να αξιοποιούνται, επί 
παραδείγματι στο πλαίσιο προγραμμάτων 
καθοδήγησης (Coaching-Projekten), και 
ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία δομών 
για το σκοπό αυτό·

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει στο ΕΚΤ 
ένα τέτοιο προσανατολισμό ώστε να 
ληφθούν υπόψη τα άτομα στις διάφορες 
φάσεις της ζωής, να διασφαλιστεί ότι θα 
αξιοποιηθεί καλύτερα το επαγγελματικό 
και εθελοντικό δυναμικό για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων των 
δημογραφικών αλλαγών· επισημαίνει ότι
η εμπειρία και οι γνώσεις των 
ηλικιωμένων πρέπει να αξιοποιούνται, επί 
παραδείγματι στο πλαίσιο προγραμμάτων 
καθοδήγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εναλλαγή των γενεών, και ότι απαιτούνται 
οι κατάλληλες προς τούτο λύσεις· 
υποστηρίζει ότι η διακυβερνητική 
επικοινωνία αποτελεί ευκαιρία που πρέπει 
να αξιοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 16
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 146, 148, 151

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΚΤ για 
την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
προκειμένου να τους δίδεται η δυνατότητα 
να επιλέγουν το κατάλληλο επάγγελμα·

20. υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΚΤ με 
αποφασιστικό τρόπο για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική 
ενσωμάτωση των νέων και να τους δοθεί 
η δυνατότητα να επιλέγουν το κατάλληλο 
επάγγελμα· αυτό μπορεί να επιτευχθεί, επί 
παραδείγματι, με τη στήριξη μέτρων 
κατάρτισης και μαθητείας για νέους·

Or. en

Τροπολογία 17
Kerstin Westphal
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 162, 163, 164, 165

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη 
συνεργασία με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς σε θέματα που 
συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή·

24. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
βελτιώσουν τη συνεργασία με τοπικούς και 
περιφερειακούς φορείς σε θέματα που 
συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή·
πιστεύει ότι στις παραμεθόριες περιοχές 
η συνεργασία αυτή πρέπει να συνδεθεί με 
επιθυμίες και ευκαιρίες για 
διασυνοριακές πρωτοβουλίες· προτείνει 
να αναπτυχθούν προγράμματα
κατάρτισης στον τομέα αυτό ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση και 
συνειδητοποίηση των ενεχόμενων 
θεμάτων· καλεί τις περιφέρειες να 
προχωρήσουν σε ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά τις προκλήσεις 
που ενέχει η γήρανση·

Or. en
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