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Τροπολογία 1
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών),
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

1. εφιστά την προσοχή στην πρωτόγνωρη 
αύξηση της ανεργίας των νέων και, 
κυρίως, στην άνιση κατανομή της μεταξύ 
των κρατών μελών, η οποία εκτείνεται
από επίπεδα κάτω του 15% έως άνω του 
55%, αλλά και στον αριθμό των νέων που 
δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να αποκτήσουν την απαραίτητη 
εργασιακή πείρα ως μέλη της κοινωνίας 
(15 εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 29
ετών), με αποτέλεσμα να υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος για την
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη της ενιαίας Ευρώπης, όσον 
αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες 
απασχόλησης, την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή των περιφερειών της 
ΕΕ, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 
174 της ΣΛΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 2
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
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στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που αντικατοπτρίζει τα 
διαφορετικά επίπεδα 
αποτελεσματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας των εθνικών 
οικονομιών· θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ταχείες και ευρείες 
διαρθρωτικές αλλαγές στις χώρες που 
πλήττονται από την κρίση, καθώς οι 
σημαντικές αποκλίσεις απειλούν την
οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα 
της ενιαίας Ευρώπης, όσον αφορά το 
βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες 
απασχόλησης, την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή των περιφερειών της 
ΕΕ, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 
174 της ΣΛΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 3
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 60%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
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από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι οι νέοι έχουν δικαίωμα σε ποιοτική 
απασχόληση, αντίστοιχη των προσόντων 
τους, η οποία να τους παρέχει την 
δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς και 
αυτόνομα, χωρίς να γνωρίσουν την 
ανασφάλεια και την φτώχεια·

Or. fr

Τροπολογία 4
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών),
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών),
καθώς και στην επισφαλή εργασία που
θίγει μια άλλη μεγάλη ομάδα νέων, 
παρόλο που έχουν εργασία· θεωρεί ότι ο 
συνδυασμός των δύο αυτών φαινομένων
θέτει εν κινδύνω το ίδιο το σχέδιο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απειλώντας την 
οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα 
της ενιαίας Ευρώπης, όσον αφορά το 
βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες 
απασχόλησης, την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή των περιφερειών της 
ΕΕ, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 
174 της ΣΛΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 5
Patrice Tirolien
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των
περιφερειών και των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
εκτείνονται από επίπεδα κάτω του 10%
έως άνω του 60%, αλλά και στον αριθμό 
των νέων που δεν διαθέτουν εκπαίδευση, 
κατάρτιση ή απασχόληση (14 εκατομμύρια 
νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), πράγμα που 
θέτει εν κινδύνω το ίδιο το σχέδιο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απειλώντας την 
οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα 
της ενιαίας Ευρώπης, όσον αφορά το 
βιοτικό επίπεδο και τις συνθήκες 
απασχόλησης, την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή των περιφερειών της 
ΕΕ, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 
174 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 

1. Εφιστά την προσοχή στο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων και, κυρίως, στις 
μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα 
κάτω του 15% έως άνω του 55%, αλλά και 
στον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν 
εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών), 
πράγμα που θέτει εν κινδύνω το ίδιο το 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με 
αποτέλεσμα την απώλεια δυνατοτήτων 
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την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ,
απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και 
την βιωσιμότητα της ενιαίας Ευρώπης, 
όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο και τις 
συνθήκες απασχόλησης, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των 
περιφερειών της ΕΕ, η οποία προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. Υπογραμμίζει την σπουδαιότητα του 
περιφερειακού επιπέδου όσον αφορά την 
χάραξη πολιτικών εκπαίδευσης και 
παρακολούθησης των νέων και των 
ανέργων ώστε να υπάρξει καλύτερη 
ανταπόκριση στην πραγματικότητα των 
περιοχών απασχόλησης και εκ του 
σύνεγγυς παρακολούθηση των προσώπων 
αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 8
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι, λόγω της 
κοινωνικοοικονομικής δομής, οι νέοι 
αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες 
ομάδες στην Ένωση όσον αφορά την 
απασχόληση, ιδίως στο πλαίσιο της 
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σημερινής χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, δεδομένου του 
αριθμού των νέων στην αγορά εργασίας 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα 
προβλήματα απασχόλησης· τονίζει ότι 
πρέπει να αναζητηθούν λύσεις οι οποίες 
θα επιτρέψουν στους νέους Ευρωπαίους, 
που έχουν πάψει να πιστεύουν στις 
παραδοσιακές λύσεις των προβλημάτων 
απασχόλησης (εκπαίδευση και εργασία), 
να βρουν διέξοδο από την κατάσταση 
αυτή, και ότι πρέπει να δοθούν 
συγκεκριμένες απαντήσεις στις 
διαφορετικές εκφάνσεις του 
προβλήματος, με προσαρμογή των 
πολιτικών στις ανάγκες των νέων και όχι 
το αντίστροφο·

Or. es

Τροπολογία 9
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι η ανεργία των νέων έχει 
φτάσει ασύλληπτα επίπεδα και αυτό 
απαιτεί αποτελεσματικότερες ενέργειες σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο· θεωρεί, επομένως, ότι, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πολλές 
δυσκολίες και προκλήσεις, χρειάζεται 
περισσότερο από ποτέ μια ισχυρή και 
καινοτόμος νεολαία, έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που της 
παρουσιάζονται·

Or. en
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Τροπολογία 10
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

2. Υπογραμμίζει ότι, πέραν της 
οικονομικής κρίσης που γνωρίζει η 
Ευρώπη, οι λόγοι της κατάστασης αυτής 
σχετίζονται με διαρθρωτικά θέματα που 
και αυτά έχουν τις καταβολές τους σε 
πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης
που χρήζουν βελτιώσεων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εφαρμοσθούν νέες
εκπαιδευτικές στρατηγικές, περισσότερο 
ελκυστικές και χωρίς αποκλεισμούς, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης των νέων που αποφοιτούν από 
τα σχολικά συστήματα στην ενεργό 
επαγγελματική ζωή και την επεξεργασία 
ασφαλέστερων επαγγελματικών 
διαδρομών·

Or. fr

Τροπολογία 11
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, πρέπει να 
διορθωθούν τα διαρθρωτικά θέματα που 
έχουν τις καταβολές τους σε πολιτικές 
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διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

εκπαίδευσης και απασχόλησης· θεωρεί ότι 
απαιτούνται περισσότερο ελκυστικές
εκπαιδευτικές στρατηγικές, με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις ποικίλες 
καταστάσεις, θα παρέχουν τη δυνατότητα 
ευέλικτης χρήσης ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 
των περιφερειών και θα προωθούν την 
εφαρμογή αποτελεσματικότερων 
στρατηγικών μετάβασης στην ενεργό 
επαγγελματική ζωή (με ισχυρές 
διασυνδέσεις μεταξύ σχολείου και 
απασχόλησης) και την επεξεργασία 
ασφαλέστερων επαγγελματικών 
διαδρομών·

Or. es

Τροπολογία 12
Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία
αξιοπρεπούς βιώσιμης απασχόλησης, έχει 
ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι 
της κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους, μεταξύ άλλων, σε 
πολιτικές εκπαίδευσης και εργασίας που 
χρήζουν βελτιώσεων, για να προωθούν την 
εφαρμογή αποτελεσματικότερων 
στρατηγικών μετάβασης στην ενεργό 
επαγγελματική ζωή (με ισχυρές 
διασυνδέσεις μεταξύ σχολείου και 
απασχόλησης) και την επεξεργασία 
ασφαλέστερων επαγγελματικών 
διαδρομών
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επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

Or. en

Τροπολογία 13
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών· υπογραμμίζει 
τις ανησυχητικές επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης και των μέτρων 
λιτότητας στην κατάσταση των νέων· 
υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές 
περικοπές υπονομεύουν σοβαρά τις 
επενδύσεις σε τομείς ιδιαίτερα 
σημαντικούς για το μέλλον των νέων, 
όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική 
επιμόρφωση, η έρευνα και η καινοτομία·

Or. fr
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Τροπολογία 14
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς,
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

2. Υπογραμμίζει ότι η ανάγκη να τονωθεί 
η οικονομική δραστηριότητα είναι
προϋπόθεση οιασδήποτε λύσεως για την 
δημιουργία σταθερής και βιώσιμης 
απασχόλησης, και ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίας που χρήζουν 
βελτιώσεων, μέσω της δημιουργίας 
περισσότερο ελκυστικών εκπαιδευτικών 
στρατηγικών νέας γενεάς που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, με καλύτερη διείσδυση σε 
περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες να 
προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

Or. bg

Τροπολογία 15
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
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σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών· Πέραν των 
παραγόντων αυτών, έχει ιδιαίτερη 
σημασία να προσδιορισθούν οι τομείς 
προτεραιότητας για την ανάπτυξη της 
κάθε περιφέρειας και να διαμορφωθούν ή 
να δημιουργηθούν τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας για τους νέους προς 
αυτήν την κατεύθυνση·

Or. pt

Τροπολογία 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
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διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών, 
συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών 
περιόδων πρακτικής άσκησης σε όλους 
τους τομείς εκπαίδευσης κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, ούτως ώστε να 
παρέχεται μια πρωτη επαγγελματική 
εμπειρία στον κλάδο·

Or. ro

Τροπολογία 17
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή 
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης, ιδίως μέσω 
των διττών συστημάτων εκπαίδευσης) 
και την επεξεργασία ασφαλέστερων 
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επαγγελματικών διαδρομών· επαγγελματικών διαδρομών·

Or. en

Τροπολογία 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, οι 
οποίες να προωθούν την εφαρμογή
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

2. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ανάγκης να τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα, ως προϋπόθεση 
οιασδήποτε λύσεως για την δημιουργία 
βιώσιμης απασχόλησης, έχει ιδιαίτερη 
σημασία το γεγονός ότι οι λόγοι της 
κατάστασης αυτής σχετίζονται με 
διαρθρωτικά θέματα που και αυτά έχουν 
τις καταβολές τους σε πολιτικές 
εκπαίδευσης και εργασίες που χρήζουν 
βελτιώσεων, διότι είναι απαραίτητες 
εκπαιδευτικές στρατηγικές νέας γενεάς, 
περισσότερο ελκυστικές και με καλύτερη 
διείσδυση σε περιφερειακό επίπεδο, και η 
δημιουργία ενός δικτύου πλατφόρμων για 
την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των περιφερειών και 
των κρατών μελών, με στόχο την 
προώθηση της εφαρμογής
αποτελεσματικότερων στρατηγικών 
μετάβασης στην ενεργό επαγγελματική 
ζωή (με ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ 
σχολείου και απασχόλησης) και την 
επεξεργασία ασφαλέστερων 
επαγγελματικών διαδρομών·

Or. en

Τροπολογία 19
Marietje Schaake
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να 
αντιμετωπισθούν οι γεωγραφικές 
αναντιστοιχίες ανάμεσα στην προσφορά 
και στη ζήτηση θέσεων εργασίας τόσο 
εντός όσο και μεταξύ κρατών μελών, και 
συγκεκριμένα μέσω μεταρρυθμίσεων του 
EURES, προκειμένου να υπάρξουν
καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για 
τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 20
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι, μέσω της προώθησης και 
ενίσχυσης των προσπαθειών των κρατών 
μελών για την αναζωογόνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και την 
τόνωση της απασχόλησης στην 
επικράτειά τους, ιδίως στις περισσότερο 
θιγόμενες περιοχές, η ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική αποτελεί βασικό 
εργαλείο με το οποίο η Ένωση μπορεί να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
τρέχουσας κατάστασης, μέσω της 
καθοδήγησης και της διαμόρφωσης των 
αναγκαίων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και της συγκέντρωσης 
των επενδύσεων σε δράσεις 
προτεραιότητας· θεωρεί ότι η 
συντονισμένη δράση στο πλαίσιο των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ 
και ΕΤΘΑ) είναι σημαντική για την από 
κοινού προώθηση της 
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ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης, 
μέσω του ορισμού των πλέον κατάλληλων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων για κάθε 
ευρωπαϊκή χώρα και περιφέρεια και της 
στήριξης όλων των χρηματοδοτικών 
μέσων που μπορούν να τονώσουν τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και ταυτόχρονα να 
πολλαπλασιάσουν τον αντίκτυπο των 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. es

Τροπολογία 21
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι η διασφάλιση οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλη 
την ΕΕ απαιτεί επενδύσεις σε λιγότερο 
ευνοημένες περιφέρειες· υποστηρίζει ότι 
τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
συνδράμουν στην πραγματοποίηση των 
επενδύσεων αυτών, και να αποτρέψουν το 
ενδεχόμενο ορισμένες περιφέρειες να 
παρουσιάζουν απουσία ή έλλειψη δράσης, 
προωθώντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και 
την οικονομική και περιφερειακή 
ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 22
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
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προώθησης της κινητικότητας των νέων 
Ευρωπαίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, η οποία θα συμβάλλει στην 
προσωπική και επαγγελματική τους 
εξέλιξη·

Or. es

Τροπολογία 23
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των 
επερχόμενων μεταβολών για μια 
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική 
απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των
επιχειρήσεων και την οικονομία σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ·

3. εκτιμά ότι η αγορά εργασίας γνωρίζει 
απώλεια θέσεων απασχόλησης και
δημιουργία νέων σε διάφορους τομείς της 
οικονομίας, πράγμα για το οποίο 
απαιτείται συνεχής εργασία στο επίπεδο 
της επιμόρφωσης και των συστημάτων 
προστασίας και παρακολούθησης των 
ανέργων, ώστε να υπάρχει καλύτερη 
καθοδήγηση των επιχειρήσεων και των 
μισθωτών στην διαρθρωτική αυτή 
αστάθεια· θεωρεί ότι μια πολιτική 
απασχόλησης πρέπει να αποδώσει 
ιδιαίτερη σημασία στα προσόντα και τις 
ικανότητες που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των οικονομικών φορέων των 
περιφερειακών περιοχών απασχόλησης 
της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 24
Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των 
επερχόμενων μεταβολών για μια 
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική 
απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ·

3. εκτιμά ότι είναι απαραίτητη μια 
συνολική θεώρηση για την πρόβλεψη των 
μεταβολών, στο πλαίσιο μιας πραγματικά 
αποτελεσματικής πολιτικής για την 
απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
πλέον περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές 
ομάδες και στις ομάδες που 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
ανεργίας, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα 
εδαφικά μειονεκτήματα· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των
επερχόμενων μεταβολών για μια
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική
απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ·

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των αλλαγών 
που απαιτούνται για την επίτευξη
πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης και
απασχόλησης· θεωρεί ότι τα μέτρα θα
είναι αποτελεσματικά μόνο εάν 
συνδέονται στενά μεταξύ τους, ούτως 
ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να 
τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να 
προαχθούν οι τομείς με υψηλό 
αναπτυξιακό δυναμικό, ιδίως εκείνοι που 
σχετίζονται με την πράσινη οικονομία και 
τις ΤΠΕ· θεωρεί ότι είναι σημαντική η 
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ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, με πολιτικές 
κατάρτισης οι οποίες να προωθούν 
ουσιαστικά την αρχική και την διαρκή 
προσαρμογή των προσόντων στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων και την οικονομία σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 26
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των 
επερχόμενων μεταβολών για μια 
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική 
απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ·

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των 
επερχόμενων μεταβολών για μια 
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική 
απασχόλησης· επισημαίνει τη σημασία 
κάλυψης του χάσματος μεταξύ ανώτατης 
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, και 
τονίζει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ των 
δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω 
εκπαίδευσης και των σημερινών θέσεων 
εργασίας πρέπει να διορθωθεί κυρίως 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα· καλεί 
τους υπουργούς Παιδείας και τα 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της ΕΕ 
να ενσωματώσουν τη μαθητεία και την 
πρακτικη άσκηση στα προγράμματα 
σπουδών όλων των σχετικών πεδίων·
θεωρεί ότι είναι απαραίτητες πολιτικές 
κατάρτισης οι οποίες να προωθούν 
ουσιαστικά την αρχική και την διαρκή 
προσαρμογή των προσόντων στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων και την οικονομία σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των 
επερχόμενων μεταβολών για μια 
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική 
απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ·

3. Εκτιμά ότι, εφόσον κατά τις προβλέψεις 
θα χάνονται κάθε χρόνο 15% των θέσεων 
απασχόλησης και θα δημιουργούνται 
άλλες τόσες, είναι απαραίτητη η συνολική 
και προβλεπτική θεώρηση των 
επερχόμενων μεταβολών για μια 
πραγματικά αποτελεσματική πολιτική 
απασχόλησης· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητες πολιτικές κατάρτισης οι 
οποίες να προωθούν ουσιαστικά την 
αρχική και την διαρκή προσαρμογή των 
προσόντων στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και την οικονομία σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ και να προλαμβάνουν την έλλειψη 
εργατικού δυναμικού σε επαγγέλματα που 
ήδη παρουσιάζουν έλλειψη·

Or. ro

Τροπολογία 28

Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3а. ζητεί μεγαλύτερη σταθερότητα και 
ασφάλεια στις θέσεις εργασίας και ζητεί 
τη δημιουργία προστατευτικών 
μηχανισμών για την πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των νέων Ευρωπαίων από 
εργοδότες, πράγμα που συμβαίνει σε 
ορισμένα κράτη μέλη·
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Or. bg

Τροπολογία 29

Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τον 
κινητήριο μοχλό της Ευρώπης, τον 
ακρογωνιαίο λίθο της απασχόλησης και 
τη βασική διέξοδο από την κρίση· για το 
λόγο αυτό, θεωρεί απαραίτητη τη 
βελτίωση της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στο οποίο 
δραστηριοποιούνται·

Or. es

Τροπολογία 30
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι, παράλληλα με τις 
στρατηγικές της ΕΕ για την απασχόληση, 
οι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο 
στην αξιολόγηση των τοπικών αγορών 
εργασίας και στην προσαρμογή των 
προγραμμάτων για τους νέους·

Or. en
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Τροπολογία 31
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:  
προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον ώστε 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι 
εξελίξεις της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων· περιφερειακή προσέγγιση, που θα 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να
αναπτύξουν στρατηγικές εκπαίδευσης και
κατάρτισης και στρατηγικές για τη 
διεύρυνση της αγοράς εργασίας, μέσω 
της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται: στην προβλεπτική προσέγγιση, 
εις τρόπον ώστε να αξιολογούνται 
καλύτερα οι εξελίξεις της αγοράς εργασίας 
και να εναρμονίζονται με την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική κατάρτιση· στη
μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και των τοπικών 
εταιρικών εταίρων· στην περιφερειακή 
προσέγγιση, που θα παρέχει την 
δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

Or. bg

Τροπολογία 32
Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να 
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να 
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
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βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:  
προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον ώστε 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι εξελίξεις 
της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων· περιφερειακή προσέγγιση, που θα 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία: 

- προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον 
ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι 
εξελίξεις της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· καλεί, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη 
για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων προβλέψεων σχετικά 
με τις δεξιότητες που χρειάζεται η τοπική 
και περιφερειακή αγορά εργασίας·
- μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
νεολαίας·
- περιφερειακή προσέγγιση στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων στρατηγικών εδαφικής 
ανάπτυξης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τοπικές ανάγκες και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες, ούτως ώστε να είναι 
δυνατός ο καλύτερος προσδιορισμός 
θέσεων απασχόλησης του μέλλοντος, 
ιδίως σε καινοτόμους κλάδους, όπως 
είναι η πράσινη οικονομία και οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ επίσης θα 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·
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Or. en

Τροπολογία 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να 
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:  
προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον ώστε 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι εξελίξεις 
της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων· περιφερειακή προσέγγιση, που θα 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να
λάβουν μέτρα που σχεδιάζονται στο 
πλαίσιο του συστήματος εγγυήσεων για 
τη νεολαία, να προωθήσουν την 
ανταλλαγή επιτυχών μοντέλων που 
οδήγησαν σε θετικές τάσεις μειώσης της 
ανεργίας των νέων και των ΕΑΕΚ και να
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:
προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον ώστε 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι εξελίξεις 
της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων· περιφερειακή προσέγγιση, που θα 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 34
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να 
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:  
προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον ώστε 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι εξελίξεις 
της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων· περιφερειακή προσέγγιση, που θα 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

4. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να 
μεριμνούν για την αποτελεσματικότητα 
των πολιτικών εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:  
προβλεπτική προσέγγιση, εις τρόπον ώστε 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι εξελίξεις 
της αγοράς εργασίας και να 
εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση· μεγαλύτερη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, ιδίως του ιδιωτικού τομέα· 
περιφερειακή προσέγγιση, που θα παρέχει 
την δυνατότητα να λειτουργούν 
αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί 
καλύτερης αντίληψης των προβλημάτων 
και λήψεως των αποφάσεων και θα 
καθιστούν προφανέστερες τις ανάγκες 
εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 35

Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
την κινητικότητα των νέων με βάση την 
καλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων 
και των προσόντων, τον καλύτερο 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και την καλύτερη πρόσβαση 
σε οικονομικά προσιτή στέγαση, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης, και σε χρηματοδοτικές 
πιστώσεις·
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Τροπολογία 36
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Τονίζει την σπουδαιότητα των 
προγραμμάτων της δια βίου κατάρτισης 
με σκοπό να διευκολυνθεί η μεταβολή 
επαγγελματικής ειδίκευσης· υπογραμμίζει 
εν προκειμένω την αποτελεσματικότητα 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα 
οποία θα πρέπει να διατηρηθούν και να 
ενισχυθούν κατά την προσεχή περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Or. fr

Τροπολογία 37
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειές τους να αναπτύξουν πολιτικές 
για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης 
του σχολείου και της επανένταξης των 
νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο· υπογραμμίζει σχετικώς τις 
σημαντικές προσπάθειες που πρέπει να 
καταβληθούν σε πολλά κράτη μέλη στο 
θέμα της παρακολούθησης και του 
προσανατολισμού των μαθητών της 
Μέσης Εκπαίδευσης και στο
Πανεπιστήμιο·

Or. fr



PE513.123v02-00 28/40 AM\939864EL.doc

EL

Τροπολογία 38

Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. παροτρύνει τα κράτη μέλη να άρουν 
τους υφιστάμενους φραγμούς στη 
διασυνοριακή μαθητεία, πρακτική 
άσκηση και κατάρτιση για την καλύτερη 
αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης των βασιζόμενων στην εργασία 
δυνατοτήτων κατάρτισης για νέους και 
ως εκ τούτου για την καλύτερη 
κινητικότητα και απασχολησιμότητα, 
ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 39

Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν τις 
μεγάλες περικοπές σε σημαντικούς τομείς 
όπως την εκπαίδευση και την καινοτομία, 
διότι παράλληλα με τις λοιπές αρνητικές 
επιπτώσεις της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι περικοπές 
αυτές αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Or. en
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Τροπολογία 40
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Υπογραμμίζει ότι, δεδομένου ότι 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική 
αλλαγή και καινοτομία για την περίοδο 
(2014-2020). οι ελλιπείς γνώσεις 
αποτελούν παράγοντα που περιορίζει την 
ανάπτυξη της κοινωνικής ανανέωσης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητεί από τα 
κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να προωθήσουν την 
διάδοση των προγραμμάτων υποστήριξης 
των νέων επιχειρηματιών, αλλά και να 
λάβουν υπόψη τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες στα υφιστάμενα 
προγράμματα επιχειρηματικότητας, 
δεδομένου ότι αυτά ενδέχεται να 
επηρεάσουν την επιτυχία ή την αποτυχία 
των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν οι 
νέοι, ιδιαιτέρως των ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένων περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 41
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. Καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα τους κλάδους της 
επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι δεν 
προτιμώνται ιδιαίτερα στα σχολικά και 
τα πανεπιστημιακά προγράμματα· 
εκτιμώντας ότι κλάδοι επαγγελματικής 
κατάρτισης προσφέρουν σημαντικές 
δυνατότητες απασχόλησης στην αγορά 
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εργασίας των κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 42

Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ, και ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία και 
το ταμείο συνοχής, αποτέλεσαν τα πλέον 
αποτελεσματικά μέσα για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας για νέους και, για 
το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί 
περισσότερη έμφαση στα προγράμματα 
αυτά και κάθε περιφέρεια πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως τη διαθέσιμη 
ενωσιακή χρηματοδότηση προς όφελος 
των νέων·

Or. en

Τροπολογία 43

Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή· τονίζει την επιτακτική ανάγκη να 
διατεθεί στο ΕΚΤ τουλάχιστον το 25% 
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των κονδυλίων της πολιτικής για τη 
συνοχή κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, καθώς και 
να διατεθεί τουλάχιστον το 20% του ΕΚΤ 
στην εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 
2020 για την προαγωγή της κοινωνικής 
ένταξης και την καταπολέμηση της 
φτώχειας, στην οποία η ανεργία των νέων 
θα αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας· 
καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να καταρτίσουν 
ολοκληρωμένες στρατηγικές εδαφικής 
ανάπτυξης - και να χρησιμοποιήσουν νέα 
μέσα για τη στήριξή τους - και να 
συμπεριλάβουν συνιστώσες κατάρτισης 
και απασχόλησης, με στόχο κυρίως τη 
διάνοιξη προοπτικών απασχόλησης για 
νέους και τη δημιουργία προσιτών 
κοινωνικών υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 44
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή· τονίζει ότι οι πολιτικές για τη 
συνοχή, και ιδίως το ΕΚΤ, μπορούν να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
προσλαμβάνουν νέους και να συμβάλλουν 
στη μείωση της ανεργίας των νέων· το 
ΕΚΤ συμβάλλει επίσης στη μείωση της 
φορολογίας για επιχειρήσεις που 
προσλαμβάνουν νέους, με στόχο την 
τόνωση της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας για νέους και την αποφυγή της 
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γραφειοκρατίας όταν οι επιχειρήσεις 
αιτούνται ευρωπαϊκών κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 45
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή, με τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων για την αγορά εργασίας, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, με στόχο 
την υποστήριξη των εργαζομένων κατά 
την προσαρμογή τους στις ανάγκες του 
παραγωγικού τομέα και στις νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των πράσινων θέσεων εργασίας και των
θέσεων εργασίας που προκύπτουν από τις 
δημογραφικές τάσεις, τις νέες τεχνολογίες 
και τη διαφοροποίηση της απασχόλησης 
στις αγροτικές περιοχές)·

Or. es

Τροπολογία 46
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
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των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή· ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις πλέον πληγείσες 
περιφέρειες από την ανεργία των νέων, η 
οποία υπερβαίνει σε ορισμένες 
περιπτώσεις το 50% και επιτείνει ακόμη 
περισσότερο τις ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 47

Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
ανεργία των νέων·

Or. bg

Τροπολογία 48

Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 



PE513.123v02-00 34/40 AM\939864EL.doc

EL

των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να κινητοποιηθούν 
τα διαρθρωτικά ταμεία για την τόνωση 
των επενδύσεων στην ανάπτυξη και τις 
θέσεις εργασίας και την εύρεση κατά 
προτεραιότητα απάντησης στην μάστιγα 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 49
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υπάρξει κατά 
προτεραιότητα απάντηση στην μάστιγα 
αυτή·

5. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση 
των Ευρωπαϊκών Ταμείων και 
συγκεκριμένα των οργάνων πολιτικής 
συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του 
ETΠA, προκειμένου να υποστηριχθεί η 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

Or. de

Τροπολογία 50

Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υποστηρίζει ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αναζωογονηθεί η 
οικονομική δραστηριότητα και να 
υποστηριχθεί η δημιουργία θέσεων 
εργασίας για νέους· καλεί την Επιτροπή 
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και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να 
επενδύσουν σε ένα πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για φυτώρια επιχειρήσεων, 
στο οποίο οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν 
τη δυνατότητα να ξεκινούν τη δική τους 
επιχείρηση σε προστατευμένο περιβάλλον 
σε φυτώρια επιχειρήσεων σε όλα τα 
κράτη μέλη, ενώ παράλληλα θα 
καλλιεργηθεί η αίσθηση της ενότητας 
μέσω του πανευρωπαϊκού χαρκτήρα του 
εν λόγω προγράμματος· θεωρεί, επιπλέον, 
ότι πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
περιβάλλον για επιχειρηματικά κεφάλαια, 
ιδίως όσον αφορά τη φορολογία, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
αυτής της νέας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 51

Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων να επενδύσει στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για νέους, εφόσον 
αποφεύγονται τα δευτερογενή οφέλη και 
χορηγούνται δάνεια πρωταρχικά στις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. Εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση, κατά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου 
2013, της ανάληψης της Πρωτοβουλίας 
για την απασχόληση των νέων για τις 
περιφέρειες στις οποίες το ποσοστό 
ανεργίας υπερβαίνει το 25% του μέσου 
όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη να 
εφαρμοσθεί ένα μέτρο για τον περιορισμό 
των περιττών διοικητικών εμποδίων· 
εκφράζει την επιθυμία η εν λόγω 
Πρωτοβουλία να χρησιμεύσει κατά 
προτεραιότητα για την χρηματοδότηση 
της Εγγύησης για την απασχόληση των 
νέων μέσω του κανονισμού [.../...] (ΕΚΤ)·;

Or. fr

Τροπολογία 53
Verónica Lope Fontagné

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η παρέμβαση των 
ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου 
είναι αποτελεσματική και να 
μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα των 
επενδύσεων και της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης επί της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης μιας 
χώρας και των περιφερειών της, πρέπει 
να δοθεί έμφαση σε έναν μικρό αριθμό 
προτεραιοτήτων, ιδίως όταν 
καταβάλλονται σημαντικές εθνικές 
προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης·

Or. es
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Τροπολογία 54
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
δέσμη μέτρων, τον Ιούνιο, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία, μετά την "Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων στην ΕΕ" και 
κυρίως τις "Εγγυήσεις για τη Νεολαία",
έρχεται, σε ευθυγράμμιση με την 
Στρατηγική 2000, να παρουσιάσει λύσεις
που προωθούν την δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, περιορίζει την 
αβεβαιότητα, ενισχύει τα προγράμματα της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και 
προωθεί την στενότερη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ως τμήμα μιας διαδρομής 
προς το μέλλον μιας οικονομικής και 
νομισματικής Ένωσης, πιο συνεκτικής από
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
άποψης.

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
δέσμη μέτρων, τον Ιούνιο, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία, μετά την "Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων στην ΕΕ" και 
κυρίως τις "Εγγυήσεις για τη Νεολαία",
αποσκοπεί στην παρουσίαση λύσεων που 
προωθούν την δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, περιορίζει την 
αβεβαιότητα, ενισχύει τα προγράμματα της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και 
προωθεί την στενότερη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ως τμήμα μιας διαδρομής 
προς το μέλλον μιας οικονομικής και 
νομισματικής Ένωσης, πιο συνεκτικής από
οικονομική, κοινωνική και εδαφική
άποψης· διαπιστώνει όμως ότι οι 
προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων δεν 
είναι επαρκείς· υπογραμμίζει ότι η 
πρόταση για την χρηματοδότηση της 
"Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων στην ΕΕ" με 6 δις ευρώ, για την 
περίοδο 2014-2020 πόρρω απέχει από του 
να είναι επαρκής ώστε να έχει ουσιαστικά 
αποτελέσματα για την βελτίωση της 
κατάστασης των νέων· υπενθυμίζει ότι, 
κατά την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, θα 
ήταν απαραίτητος προϋπολογισμός 21 δις 
ευρώ ώστε να δημιουργηθούν 
προϋποθέσεις "Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία" για την περίοδο 2014-2020.

Or. fr

Τροπολογία 55
Patrice Tirolien
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
δέσμη μέτρων, τον Ιούνιο, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία, μετά την "Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων στην ΕΕ" και 
κυρίως τις "Εγγυήσεις για τη Νεολαία", 
έρχεται, σε ευθυγράμμιση με την 
Στρατηγική 2000, να παρουσιάσει λύσεις 
που προωθούν την δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, περιορίζει την 
αβεβαιότητα, ενισχύει τα προγράμματα της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και 
προωθεί την στενότερη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ως τμήμα μιας διαδρομής 
προς το μέλλον μιας οικονομικής και 
νομισματικής Ένωσης, πιο συνεκτικής από 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
άποψης.

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
δέσμη μέτρων, τον Ιούνιο, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία, σε ευθυγράμμιση με την 
Στρατηγική 2000, θα προτείνει λύσεις που 
προωθούν την δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, περιορίζει την 
αβεβαιότητα, ενισχύει τα προγράμματα της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και 
προωθεί την στενότερη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ως τμήμα μιας διαδρομής 
προς το μέλλον μιας οικονομικής και 
νομισματικής Ένωσης, πιο συνεκτικής από 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
άποψης.

Or. fr

Τροπολογία 56

Justina Vitkauskaite Bernard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
δέσμη μέτρων, τον Ιούνιο, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία, μετά την "Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων στην ΕΕ" και 
κυρίως τις "Εγγυήσεις για τη Νεολαία", 
έρχεται, σε ευθυγράμμιση με την 
Στρατηγική 2000, να παρουσιάσει λύσεις 
που προωθούν την δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, περιορίζει την 

6. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
δέσμη μέτρων, τον Ιούνιο, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η 
οποία, μετά την "Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων στην ΕΕ" και 
κυρίως τις "Εγγυήσεις για τη Νεολαία", 
έρχεται, σε ευθυγράμμιση με την 
Στρατηγική 2000, να παρουσιάσει λύσεις 
που προωθούν την δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης και ίσων ευκαιριών 
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αβεβαιότητα, ενισχύει τα προγράμματα της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και 
προωθεί την στενότερη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ως τμήμα μιας διαδρομής 
προς το μέλλον μιας οικονομικής και 
νομισματικής Ένωσης, πιο συνεκτικής από 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
άποψης.

για τους νέους, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη, περιορίζει την 
αβεβαιότητα, ενισχύει τα προγράμματα της 
κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ και 
προωθεί την στενότερη διαπεριφερειακή 
συνεργασία, ως τμήμα μιας διαδρομής 
προς το μέλλον μιας οικονομικής και 
νομισματικής Ένωσης, πιο συνεκτικής από 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
άποψης.

Or. en

Τροπολογία 57

Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
ταχύτατα τις εγγύησεις για τη νεολαία και 
να δημιουργήσουν αποδοτικότερες και 
πιο προσιτές δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, με στόχο την παροχή 
κατάλληλων θέσεων εργασίας και 
κατάρτισης για τους νέους· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις περιφέρειες 
και τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
υλοποιήσουν προγράμματα εγγυήσεων για 
τη νεολαία σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο· καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να 
αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότηση 
της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το ποσό 
των 21 δισεκατομμυρίων ευρώ που 
προτείνει η ΔΟΕ για την εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 58

Petru Constantin Luhan
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να 
εκπονηθούν νέα προγράμματα που να 
παρέχουν στους νέους τεχνολογική 
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και να τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να 
εξειδικευτούν ή να εργαστούν σε άλλο
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 59

Karima Delli, Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι οι επενδύσεις στα 
προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία 
πρέπει να εξαιρεθούν από τις περικοπές 
λιτότητας·

Or. en


