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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

16.5.2017 B8-0298/1 

Τροπολογία  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή 

αναγνώριση, κατανόηση και αξιολόγηση 

των δεξιοτήτων δεν αφορά μόνο το τι έχει 

ζήτηση στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες 

δεξιότητες και οι δεξιότητες που έχουν 

ζήτηση στην αγορά εργασίας θα 

επωφελούνταν από την ύπαρξη ενός 

ΕΠΕΠ το οποίο μπορεί να προσδιορίζει 

και να αντιστοιχίζει τις εν λόγω 

δεξιότητες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο 

αυτό κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

θεμελιώδους σημασίας να παρέχεται 

βοήθεια στα άτομα για την απόκτηση και 

την επικαιροποίηση ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

απέτυχε παντελώς να αντιμετωπίσει την 

κρίση της ανεργίας, δεδομένου ότι 19,716 

εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες (15,515 

εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ) 

εξακολουθούσαν να είναι άνεργοι τον 

Μάρτιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι πολιτικές και αποφάσεις της ΕΕ 

στάθηκαν μία από τις κύριες αιτίες της 

ανεργίας, και επιδείνωσαν την κατάσταση 

σε κάθε κράτος μέλος· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.5.2017 B8-0298/2 

Τροπολογία  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των 

επαγγελματικών προσόντων αυξάνει την 

πιθανότητα απασχόλησης και 

επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους 

μετανάστες εργαζόμενους· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 

αγορά και η ευρωπαϊκή πολιτική 

κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, 

οδήγησαν σε φαινόμενα κοινωνικού 

ντάμπινγκ και αναζήτησης φτηνότερου 

εργατικού δυναμικού, γεγονός που 

επιτρέπει σε παράγοντες της οικονομίας 

που επιθυμούν να αποφύγουν ή να 

παρακάμψουν τους υφισταμένους 

κοινωνικούς κανόνες για να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα να το 

πράττουν, εκμεταλλευόμενοι τις 

υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά τους μισθούς 

και τις κοινωνικές εισφορές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.5.2017 B8-0298/3 

Τροπολογία  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

συνεκτιμώντας τις νέες κοινωνικές 

προκλήσεις και τις προκλήσεις των 

τεχνολογικών εξελίξεων και των 

δημογραφικών μεταβολών, το ΕΠΕΠ, 

μέσω της περαιτέρω ανάπτυξής του, 

μπορεί να στηρίξει τη δια βίου μάθηση, 

όσον αφορά την υποστήριξη τόσο των 

ίσων ευκαιριών και της εκπαιδευτικής 

δικαιοσύνης, όσο και της μεγαλύτερης 

διαπερατότητας μεταξύ των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και 

η κατάρτιση θα πρέπει να βοηθούν τους 

ανθρώπους να προσαρμόζονται σε 

οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να 

αντιμετωπίσουν, μέσω της αναβάθμισης 

των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των 

πολιτών με ολιστικό τρόπο, ώστε αυτοί 

να αποκτούν κριτική σκέψη, 

αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, καθώς 

και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

στον 21ο αιώνα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αυξανόμενη τάση προσφυγής στην 

παράνομη μετανάστευση από χώρες με 

χαμηλούς μισθούς, στην ψευδή 

αυτοαπασχόληση, στην εξωτερική 

ανάθεση εργασιών και στην υπεργολαβία, 

οδηγεί σε αύξηση των επισφαλών θέσεων 

εργασίας, της ανεργίας, και σε 

υποβάθμιση του γενικού επιπέδου 

προστασίας των εργαζομένων· 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Τροπολογία  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από 

τους στόχους του ΕΠΕΠ είναι να 

διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ 

εκπαιδευτικών συστημάτων και, με τον 

τρόπο αυτό, να δώσει ώθηση για αλλαγή 

και μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και 

τομεακό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» και του πλαισίου «ΕΚ 2020»· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή 

κατανόηση και αξιολόγηση των 

διαθέσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

προσόντων, καθώς και αυτών που δεν 

υπάρχουν στις εθνικές αγορές εργασίας, 

είναι θεμελιώδους σημασίας για να 

εξασφαλιστεί μια καλύτερη αντιστοίχιση 

μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης 

εργασίας και για να βοηθηθούν οι πολίτες 

να αποκτούν νέες δεξιότητες και να 

ανανεώνουν τις υφιστάμενες δεξιότητες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

16.5.2017 B8-0298/5 

Τροπολογία  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω 

έλλειψης φιλοδοξίας εκ μέρους των 

κρατών μελών και παρά την έως τώρα 

δραστηριοποίηση, η έλλειψη διαφάνειας 

όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα 

και το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης των 

επαγγελματικών προσόντων από την 

αλλοδαπή εξακολουθούν να υφίστανται· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 

προσαρμογές στο ΕΠΕΠ προκειμένου τα 

επαγγελματικά προσόντα να καταστούν 

πιο διαφανή και συγκρίσιμα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εργαζόμενοι χρειάζονται μια κατάλληλη 

εθνική στρατηγική για την επαγγελματική 

εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική 

κατάρτιση, καθώς και τεχνική 

μετεκπαίδευση, που θα τους επιτρέψουν 

να βελτιώσουν τις ικανότητές τους 

προκειμένου να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες των εθνικών 

αγορών εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να 

υλοποιούνται σε εθνική βάση, ούτως 

ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες των πολιτών κάθε κράτους 

μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 

να αναπτυχθούν διμερείς συμφωνίες 

σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των 

διπλωμάτων, της κατάρτισης, των 

δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των 

επαγγελματικών προσόντων μεταξύ 

κρατών μελών· 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Τροπολογία  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠΕΠ 

θα πρέπει να παρέχει ένα μετα-πλαίσιο 

για τους χρήστες και να διευκολύνει τη 

συνεργασία μεταξύ των αρχών των 

κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, 

των παρόχων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, 

και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σε 

διεθνές επίπεδο· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

υπερβολικά πολλές θέσεις εργασίας 

παραμένουν κενές λόγω διαφορών μεταξύ 

των δεξιοτήτων των αιτούντων και των 

αναγκών των εθνικών αγορών εργασίας· 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Τροπολογία  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι 

Κάτω Χώρες και η Σουηδία προβλέπουν 

ειδικές διαδικασίες στα εθνικά τους 

πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για 

τη συμπερίληψη των μη τυπικών 

προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ειδικές 

διαδικασίες για την άτυπη μάθηση στο 

εθνικό του πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

εμπίπτουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των κρατών μελών, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι 

στοχοθετημένες ανταλλαγές και η 

συνεργασία μεταξύ των χωρών θα 

καταστήσουν δυνατή την ορθή 

αναγνώριση και εξέταση των δεξιοτήτων, 

των ικανοτήτων και των επαγγελματικών 

προσόντων· 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Τροπολογία  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 

μέλη θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό 

και το αργότερο έως το 2018, να 

θεσπίσουν ρυθμίσεις, σύμφωνα με το 

ΕΠΕΠ, για την επικύρωση της μη 

τυπικής και της άτυπης μάθησης σε 

σύνδεση με εθνικά πλαίσια 

επαγγελματικών προσόντων, 

συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων εθελοντισμού·  

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα 

κράτη μέλη, προς το συμφέρον της 

εγγύτητας με τους πολίτες τους και της 

νομιμοποίησης, είναι σε θέση να 

κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της απασχόλησης, δεδομένου ότι οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε 

χώρας διαφέρουν· 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Τροπολογία  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. λαμβάνει υπόψη την πρωτοβουλία 

της Επιτροπής για την αναθεώρηση του 

ΕΠΕΠ και την περαιτέρω στήριξη του 

εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

με παράλληλο σεβασμό των εθνικών 

αρμοδιοτήτων και εξασφαλίζοντας ότι 

διαφυλάσσονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των κρατών μελών· 

1. υπενθυμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός 

των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αποτελεί αρμοδιότητα των 

κρατών μελών· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. σημειώνει ότι ένας από τους 

ρόλους του ΕΠΕΠ είναι να ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα των επαγγελματικών 

προσόντων που αποκτώνται στα κράτη 

μέλη, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών 

συστημάτων εκπαίδευσης· 

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

διακρατική κινητικότητα δεν μπορεί από 

μόνη της να λύσει το πρόβλημα της 

ανεργίας στην ΕΕ, ιδιαίτερα της ανεργίας 
των νέων, και πρέπει να συνοδεύεται από 

εθνικές επενδύσεις, επαναξιολόγηση της 

ιδιότητας του «μαθητευόμενου» και της 

κατάστασης της επαγγελματικής 

κατάρτισης. 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Τροπολογία  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 

δίνει τη δυνατότητα σε όλους, 

ανεξάρτητα από την ηλικία ή την 

κατάστασή τους, να προσδίδουν στις 

δεξιότητες και ικανότητές τους, 

συμπεριλαμβανομένων όσων αποκτώνται 

μέσω εθελοντικής εργασίας, μεγαλύτερη 

ορατότητα, και υψηλότερη εκτίμηση και 

αναγνώριση, με σαφή και προσβάσιμο 

τρόπο, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές 

περιοχές ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον 

τρόπο απόκτησής τους· τονίζει ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις 

προσπάθειες τους για την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων και την 

αντιστοίχισή τους με το σχετικό επίπεδο 

του ΕΠΕΠ· 

5. υπενθυμίζει ότι η διακρατική 

επαγγελματική κινητικότητα πρέπει να 

είναι εκούσια και όχι αναγκαστική, και 

πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

απαιτήσεις της προσφοράς και της 

ζήτησης στις αγορές εργασίας των 

κρατών μελών· 

Or. en 
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εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να 

δοθεί έμφαση στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ 

προκειμένου να ενισχυθούν η ποιότητα 

και το δυναμικό του εν λόγω πλαισίου· 

6. υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα 

ποιότητας της εκπαίδευσης, των θέσεων 

εργασίας και των υπηρεσιών κάθε 

κράτους μέλους δεν θα πρέπει να 

θυσιαστούν ποτέ για την αμοιβαία 

αναγνώριση των ικανοτήτων, των 

δεξιοτήτων, των πτυχίων και των 

επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση εργαζομένων τρίτων 

χωρών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

καθορισμός του ύψους του κατώτατου 

μισθού εναπόκειται σε κάθε κράτος 

μέλος· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. συνιστά να υπάρχει μεγαλύτερη 

ευελιξία όσον αφορά την επικαιροποίηση 

της αντιστοίχισης των εθνικών πλαισίων 

με το ΕΠΕΠ· 

7. ζητεί τη στήριξη και την 

προώθηση εθνικών μεθόδων και 

συστημάτων για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με 

μεθόδους μη τυπικής ή άτυπης μάθησης 

σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως στις 

διασυνοριακές περιφέρειες· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπενθυμίζει ότι μια από τις 

βασικές αποστολές του ΕΠΕΠ είναι η 

διευκόλυνση και η προαγωγή της 

μεταφοράς προσόντων και της 

επικύρωσης της τυπικής και άτυπης 

κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταξύ των 

διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η διακρατική επαγγελματική και 

εκπαιδευτική κινητικότητα, να 

αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία στην 

ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και να 

καλύπτονται καλύτερα τόσο οι 

προσωπικές ανάγκες των πολιτών όσο 

και της κοινωνίας γενικότερα· 

8. επιμένει ότι, σε περίπτωση που 

καθιερωθεί ένα πλαίσιο της ΕΕ, αυτό δεν 

θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για κανένα 

κράτος μέλος· θεωρεί ότι ένα μέσο όπως 

το ΕΠΕΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 

εθελοντική βάση, προκειμένου να 

μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό μόνο 

τα κράτη μέλη που το επιθυμούν. 
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