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54. συνιστά μείωση των ποσών των 

επιδοτήσεων στον τομέα των σχολικών 

συνεργασιών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός 

των επιδοτούμενων έργων, για να 

επιδοτηθούν απευθείας οι σχολικές 

ανταλλαγές και να γίνουν έτσι δυνατές 

περισσότερες προσωπικές συναντήσεις 

μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς 

πολιτισμικούς και γλωσσικούς κύκλους· 

υπογραμμίζει τη σημασία της 

προσωπικής εμπειρίας με ανθρώπους 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, 

για την προώθηση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας και της θεμελιώδους ιδέας 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και συνιστά 

να γίνουν προσπάθειες να επιτραπεί η 

συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού 

ανθρώπων, που θα πρέπει βεβαίως να 

ισχύει για όλους τους στόχους του 

προγράμματος· επικροτεί, στο πλαίσιο 

αυτό, τις ήδη επιτευχθείσες βελτιώσεις, 

αλλά προσδοκά περαιτέρω ευελιξία των 

κανόνων στο πλαίσιο των στρατηγικών 

συμπράξεων από την πλευρά των εθνικών 

οργανισμών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής· 

54. συνιστά μείωση των ποσών των 

επιδοτήσεων στον τομέα των σχολικών 

συνεργασιών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός 

των επιδοτούμενων έργων, για να 

επιδοτηθούν απευθείας οι σχολικές 

ανταλλαγές· 
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55. εκτιμά πως, λόγω της σημασίας της 

πολυγλωσσίας για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των νέων1, θα πρέπει 

στο πρόγραμμα Erasmus+ να γίνουν 

περισσότερες προσπάθειες για την 

προώθηση και στήριξη της 

πολυγλωσσίας· 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 JRC Science and Policy Report on Languages 

and Employability, 2015. 

διαγράφεται 

Or. en 
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56. σημειώνει, στο πλαίσιο των νέων 

κοινωνιακών προβλημάτων στην 

Ευρώπη, την ανάγκη ενίσχυσης μιας 

ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών 

προβλημάτων μέσω της υποστήριξης 

έργων καινοτομίας μεγάλης κλίμακας 

στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεολαίας που 

υλοποιούνται από ευρωπαϊκά δίκτυα της 

κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι 

τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη 

διάθεση μέρους της συνολικής 

χρηματοδότησης της ΒΔ2 «Συνεργασία 

για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών» από το Erasmus+ σε δράσεις 

υπό κεντρική διαχείριση· 

διαγράφεται 
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58. επικροτεί την καθιέρωση του 

συστήματος μοναδιαίου κόστους στο 

πρόγραμμα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

διοικητικός φόρτος· χαιρετίζει επίσης τις 

προσαρμογές που έγιναν το 2016 και 

προγραμματίστηκαν για το 2017 από την 

Επιτροπή· σημειώνει ότι, λόγω 

κανονιστικών απαιτήσεων, ορισμένα 

κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν 

το σύστημα αυτό, ή βρίσκουν τα επίπεδα 

κόστους ανεπαρκή σε σύγκριση με το 

πραγματικό κόστος· θεωρεί αναγκαία την 

περαιτέρω αύξηση του επιπέδου 

κοστολόγησης, για να παρέχεται επαρκής 

οικονομική στήριξη στους συμμετέχοντες 

στα έργα και τονίζει την ανάγκη να μην 

φέρει το σύστημα μοναδιαίου κόστους σε 

μειονεκτική θέση τους συμμετέχοντες και 

τις οργανώσεις από απομακρυσμένες 

περιοχές και συνοριακές περιφέρειες· ζητεί 

να επιβραβεύεται δεόντως η υψηλή 

προσωπική συμμετοχή, ιδίως των 

πολυάριθμων εθελοντών και δασκάλων και 

όλων των αιτούντων· ζητεί να 

(επαν)εισαχθεί η χρηματοδότηση την 

έναρξης προγράμματος για επαφές με 

δυνητικούς συνεργάτες ή για 

προπαρασκευαστικές συναντήσεις, ή να 

προβλεφθεί, για παράδειγμα, επαρκής 

συνολική αποζημίωση για την κάλυψη των 

εξόδων αυτών· υπογραμμίζει ότι η 

58. επισημαίνει την ευνοϊκή υποδοχή που 

επιφύλαξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην 
καθιέρωση του συστήματος μοναδιαίου 

κόστους στο πρόγραμμα, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός 

φόρτος,παρότι φάνηκε ότι αυτό το 

σύστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει 

προβλήματα στις πιο απομακρυσμένες 

περιοχές· επισημαίνει επίσης τις 

προσαρμογές που έγιναν το 2016 και 

προγραμματίστηκαν για το 2017 από την 

Επιτροπή· σημειώνει ότι, λόγω 

κανονιστικών απαιτήσεων, ορισμένα 

κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν 

το σύστημα αυτό, ή βρίσκουν τα επίπεδα 

κόστους ανεπαρκή σε σύγκριση με το 

πραγματικό κόστος· θεωρεί αναγκαία την 

περαιτέρω αύξηση του επιπέδου 

κοστολόγησης, για να παρέχεται επαρκής 

οικονομική στήριξη στους συμμετέχοντες 

στα έργα και τονίζει την ανάγκη να μην 

φέρει το σύστημα μοναδιαίου κόστους σε 

μειονεκτική θέση τους συμμετέχοντες και 

τις οργανώσεις από απομακρυσμένες 

περιοχές και συνοριακές περιφέρειες· ζητεί 

να επιβραβεύεται δεόντως η υψηλή 

προσωπική συμμετοχή, ιδίως των 

πολυάριθμων εθελοντών και δασκάλων και 

όλων των αιτούντων· ζητεί να 

(επαν)εισαχθεί η χρηματοδότηση την 

έναρξης προγράμματος για επαφές με 
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διαφάνεια σε αυτό το πεδίο είναι βασικό 

στοιχείο των περί διαφάνειας απαιτήσεων 

και στόχων του όλου προγράμματος 

Erasmus+· 

δυνητικούς συνεργάτες ή για 

προπαρασκευαστικές συναντήσεις, ή να 

προβλεφθεί, για παράδειγμα, επαρκής 

συνολική αποζημίωση για την κάλυψη των 

εξόδων αυτών· υπογραμμίζει ότι η 

διαφάνεια σε αυτό το πεδίο είναι βασικό 

στοιχείο των περί διαφάνειας απαιτήσεων 

και στόχων του όλου προγράμματος 

Erasmus+· 
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63. επικροτεί την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση 

Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· 

προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 

τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων 

στην ανάπτυξη αυτής της νέας 

πρωτοβουλίας, ώστε να διασφαλιστεί η 

προστιθέμενη και συμπληρωματική της 

αξία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του 

εθελοντισμού εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· προτρέπει την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να κάνουν μια δημοσιονομική 

προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν αυτή 

τη νέα πρωτοβουλία χωρίς να 

υποχρηματοδοτήσουν άλλα τρέχοντα και 

πρώτου βαθμού προτεραιότητας 

προγράμματα, και ζητεί να διερευνηθούν 

οι δυνατότητες ενσωμάτωσής της στην 

ΕΕΚ, με σκοπό την ενίσχυση του 

εθελοντισμού στην ΕΕ χωρίς 

αλληλοεπικάλυψη με άλλες πρωτοβουλίες 

και προγράμματα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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64. τονίζει ότι ο εθελοντισμός είναι 

έκφραση αλληλεγγύης, ελευθερίας και 

ευθύνης που συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά 

και της ανάπτυξης του ατόμου σε 

προσωπικό επίπεδο· εκτιμά πως ο 

εθελοντισμός είναι επίσης βασικό εργαλείο 

για την κοινωνική ένταξη και συνοχή, 

καθώς και για την κατάρτιση, την 

εκπαίδευση και τον διαπολιτισμικό 

διάλογο, ενώ παράλληλα έχει σημαντική 

συμβολή στη διάχυση των ευρωπαϊκών 

αξιών· εκτιμά ότι θα πρέπει να 

αναγνωριστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) στην 

προώθηση της ανάπτυξης προσόντων και 

δεξιοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν 

την πρόσβαση των συμμετεχόντων ΕΕK 

στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στους 

εθελοντές αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 

και να παρακολουθούν κατά πόσον 

τηρούνται πλήρως οι συμβάσεις βάσει των 

οποίων εργάζονται οι εθελοντές· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες στην 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε 

καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται ούτε 

θα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο 

εργατικού δυναμικού· 

64. τονίζει ότι ο εθελοντισμός είναι 

έκφραση αλληλεγγύης, ελευθερίας και 

ευθύνης που συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά 

και της ανάπτυξης του ατόμου σε 

προσωπικό επίπεδο· εκτιμά πως ο 

εθελοντισμός είναι επίσης βασικό εργαλείο 

για την κοινωνική ένταξη και συνοχή, 

καθώς και για την κατάρτιση· εκτιμά ότι 

θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 

(ΕΕΥ) στην προώθηση της ανάπτυξης 

προσόντων και δεξιοτήτων που μπορούν 

να διευκολύνουν την πρόσβαση των 

συμμετεχόντων ΕΕK στην αγορά 

εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να διασφαλίσουν στους 

εθελοντές αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 

και να παρακολουθούν κατά πόσον 

τηρούνται πλήρως οι συμβάσεις βάσει των 

οποίων εργάζονται οι εθελοντές· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες στην 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε 

καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται ούτε 

θα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο 

εργατικού δυναμικού· 
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72. διαπιστώνει αδικαιολόγητες διαφορές 

μεταξύ χωρών στις επιχορηγήσεις και στις 

μεθόδους κατανομής τους· προτρέπει την 

Επιτροπή να διερευνήσει τις συνέπειες των 

διαφορών αυτών, σε μια προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης των κοινωνικο-

οικονομικών ανισοτήτων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει την 

περαιτέρω αύξηση των ποσοστών 

επιχορήγησης, καθώς και την προσαρμογή 

τους στο κόστος διαβίωσης στη χώρα 

κινητικότητας, ούτως ώστε να προαχθεί η 

συμμετοχή κοινωνικo-οικονομικά μη 

προνομιούχων σπουδαστών, σπουδαστών 

και μελών προσωπικού με ειδικές ανάγκες, 

και σπουδαστών και μελών προσωπικού 

από απομακρυσμένες περιοχές· 

72. διαπιστώνει αδικαιολόγητες διαφορές 

μεταξύ χωρών στις επιχορηγήσεις και στις 

μεθόδους κατανομής τους· προτρέπει την 

Επιτροπή να διερευνήσει τις συνέπειες των 

διαφορών αυτών, σε μια προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης των κοινωνικο-

οικονομικών ανισοτήτων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει την 

περαιτέρω αύξηση των ποσοστών 

επιχορήγησης, καθώς και την προσαρμογή 

τους στο κόστος διαβίωσης στη χώρα 

κινητικότητας, ούτως ώστε να προαχθεί η 

συμμετοχή κοινωνικo-οικονομικά μη 

προνομιούχων σπουδαστών, σπουδαστών 

και μελών προσωπικού με ειδικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 

αναπηρία,  και σπουδαστών και μελών 

προσωπικού από απομακρυσμένες 

περιοχές· 

Or. en 
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73. επισημαίνει ότι τα θετικότερα 

αποτελέσματα των υποτροφιών 

κινητικότητας Erasmus+ στην Ανατολική 

και Νότια Ευρώπη και η αντίστοιχα 

αυξημένη ζήτηση για αυτά έρχονται σε 

αντίθεση με τον περιορισμένο συνολικό 

προϋπολογισμό του προγράμματος, που 

οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό 

απορριπτόμενων αιτήσεων· συνιστά να 

εντείνει η Επιτροπή τις προσπάθειες για 

την προαγωγή της κινητικότητας από τη 

Δυτική προς την Aνατολική Ευρώπη· 

73. επισημαίνει ότι τα θετικότερα 

αποτελέσματα των υποτροφιών 

κινητικότητας Erasmus+ στην Ανατολική 

και Νότια Ευρώπη και η αντίστοιχα 

αυξημένη ζήτηση για αυτά έρχονται σε 

αντίθεση με τον περιορισμένο συνολικό 

προϋπολογισμό του προγράμματος, που 

οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό 

απορριπτόμενων αιτήσεων· τονίζει τις 

δυσμενείς επιπτώσεις των πολιτικών 

λιτότητας και των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται από 

την ΕΕ στις χώρες αυτές, και οι οποίες 

περιορίζουν την ικανότητα των εν λόγω 

χωρών να επενδύουν σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και υποδομές· 

Or. en 
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74. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 

αυξανόμενη ανισότητα εντός και μεταξύ 

ορισμένων κρατών μελών και τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ 

δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο 

πρόγραμμα καθώς υψώνουν εμπόδια στην 

κινητικότητα των αιτούντων που 

προέρχονται από περιοχές με χαμηλότερα 

εισοδήματα οι οποίες έχουν πληγεί 

περισσότερο από την οικονομική κρίση και 

τις περικοπές· επισημαίνει την ανάγκη να 

είναι ενεργά το πρόγραμμα Erasmus+ και 

η 

 επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ΕΕΚ) και στις απομακρυσμένες και 

παραμεθόριες περιφέρειες της Ένωσης· 

θεωρεί πολύ θετική την παροχή πρόσβασης 

και ίσων ευκαιριών στους κατοίκους 

αυτών των περιοχών και ότι είναι ένα 

μέσον για τη μείωση της ανεργίας των 

νέων και την στήριξη της οικονομικής 

ανάκαμψης· 

74. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 

αυξανόμενη ανισότητα εντός και μεταξύ 

ορισμένων κρατών μελών και τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ, τα 

οποία οφείλονται κυρίως στις πολιτικές 

λιτότητας, δυσχεραίνουν την πρόσβαση 

στο πρόγραμμα καθώς υψώνουν εμπόδια 

στην κινητικότητα των αιτούντων που 

προέρχονται από περιοχές με χαμηλότερα 

εισοδήματα οι οποίες έχουν πληγεί 

περισσότερο από την οικονομική κρίση και 

τις περικοπές· επισημαίνει την ανάγκη να 

είναι ενεργά το πρόγραμμα Erasmus+ και 

η 

 επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ΕΕΚ)  και στις απομακρυσμένες και 

παραμεθόριες περιφέρειες της Ένωσης· 

θεωρεί πολύ θετική την παροχή πρόσβασης 

και ίσων ευκαιριών στους κατοίκους 

αυτών των περιοχών και ότι είναι ένα 

μέσον για τη μείωση της ανεργίας των 

νέων και την στήριξη της οικονομικής 

ανάκαμψης· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 

τον ειδικό χαρακτήρα των έργων και  

δραστηριοτήτων κινητικότητας για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που 

προέρχονται από μη προνομιούχα 

περιβάλλοντα· ζητεί την μεγαλύτερη 

προαγωγή των δυνατοτήτων συμμετοχής 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων από 

μη προνομιούχα περιβάλλοντα στο 

πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των 

προσφύγων, και να διευκολυνθεί η 

πρόσβασή τους σε αυτό· 

76. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει 

τον ειδικό χαρακτήρα των έργων και  

δραστηριοτήτων κινητικότητας για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, και ιδίως τα 

άτομα με αναπηρία, και τα άτομα που 

προέρχονται από μη προνομιούχα 

περιβάλλοντα· ζητεί την μεγαλύτερη 

προαγωγή των δυνατοτήτων συμμετοχής 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων από 

μη προνομιούχα περιβάλλοντα στο 

πρόγραμμα, και να διευκολυνθεί η 

πρόσβασή τους σε αυτό· 
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