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Τροπολογία 142
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση, καθώς και 
σε άτομα και οικογένειες που έχουν 
απολέσει εισόδημα ως αποτέλεσμα των 
ευθυνών που έχουν αναλάβει για τη 
φροντίδα μέλους της οικογένειας με 
αναπηρία. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες και 
κλάδους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις με σκοπό 
τον καθορισμό των μισθών. Με σεβασμό 
των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και 
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Or. sk

Τροπολογία 143
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
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Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική κοινωνική σύγκλιση. 
Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές 
επιδόσεις ανά περιφέρειες και κλάδους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, οι οποίοι 
επιτρέπουν να διασφαλίζεται ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και να 
καταπολεμάται η ανασφάλεια και η 
φτώχεια στην εργασία, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή 
για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την προσαρμογή των μισθών 
ώστε να βρίσκονται πάνω από το όριο 
της σχετικής φτώχειας και τη δίκαιη 
αμοιβή για ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ομάδες χαμηλότερου και μεσαίου 
εισοδήματος με σκοπό την ανοδική 
σύγκλιση. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες και 
κλάδους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις με σκοπό 
τον καθορισμό των μισθών. Με σεβασμό 
των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και 
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς, 
ικανούς οπωσδήποτε να τους 
προστατεύουν από τη φτώχεια, μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας με στόχο την εξάλειψη 
της φτώχειας των εργαζομένων.

Or. it

Τροπολογία 145
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή 
για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον 
καθορισμό των μισθών. Με σεβασμό των 
εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των 
εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει τη δίκαιη αμοιβή για ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενισχύσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και να λάβουν μέτρα για την 
επέκταση της κάλυψης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Με σεβασμό των 
εθνικών πρακτικών και των συστημάτων 
εργασιακών σχέσεων, τα κράτη μέλη και 
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξαλείψουν τις μισθολογικές διακρίσεις 
λόγω ηλικίας ή φύλου ή για 
συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων 
και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται επαρκείς και 
δίκαιους μισθούς μέσω συλλογικών 
συμβάσεων ή αξιοπρεπών νόμιμων 
κατώτατων μισθών, μεταξύ άλλων για 
όσους εργάζονται σε επισφαλείς μορφές 
απασχόλησης, καθώς και στον δημόσιο 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικούς 
μηχανισμούς για τον καθορισμό των 
νόμιμων κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με 
διαφανή και προβλέψιμο τρόπο που να 
επιτρέπει την επαρκή ανταπόκριση των 
μισθών στις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας και τη δίκαιη αμοιβή για 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες 
χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος με 
σκοπό την ανοδική σύγκλιση. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις ανά 
περιφέρειες και κλάδους. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τον καθορισμό 
των μισθών. Με σεβασμό των εθνικών 
πρακτικών και της αυτονομίας των 
κοινωνικών εταίρων, τα κράτη μέλη και/ή 
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται επαρκείς και δίκαιους μισθούς 
μέσω συλλογικών συμβάσεων ή επαρκών 
νόμιμων κατώτατων μισθών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιπτώσεις τους στην 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 147
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σοβαρές κοινωνικοοικονομικές 
δυσκολίες σε σχέση με την κρίση του 
COVID-19 κατέδειξαν την επιτακτική 
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ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός των 
πολιτικών απασχόλησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η μελλοντική στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης οικοδομείται ήδη 
από σήμερα, και θα πρέπει να στηρίζεται 
σε μια στέρεη και ανθεκτική αγορά 
εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει 
να ληφθούν ισχυρά και συντονισμένα 
μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
βραχυπρόθεσμα, και πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στον μετριασμό των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της 
κρίσης. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο 
επανεκκίνησης της απασχόλησης, 
καταρτισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 
τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, 
έτσι ώστε να περιοριστούν τα 
κοινωνικοοικονομικά μέτρα που 
συνδέονται με την κρίση απασχόλησης. 
Μπροστά στην έκταση της κρίσης, είναι 
θεμελιώδους σημασίας να εκπονηθεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο επανεκκίνησης, το οποίο 
να αποσκοπεί στη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης, στην τόνωση των 
επενδύσεων και στη στήριξη 
επιχειρήσεων και εργαζομένων. Η 
κινητικότητα των εργαζομένων που 
αποτελεί προϋπόθεση για την καλή 
λειτουργία της αγοράς εργασίας είναι μια 
αρχή που δέχτηκε πλήγμα κατά τη 
διάρκεια της κρίσης. Η ελεύθερη 
κυκλοφορία των μεθοριακών 
εργαζομένων πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένη για να υπάρξει 
δυνατότητα ανάκαμψης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Τα μέτρα άρσης των 
περιορισμών πρέπει να ληφθούν με τρόπο 
συντονισμένο, επειδή έχουν άμεσες 
επιπτώσεις στις παραμεθόριες περιοχές. 
Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν 
σωστά οι επιχειρήσεις για τα ευρωπαϊκά 
μέτρα στήριξης που έχουν τεθεί στη 
διάθεσή τους. Τα ευρωπαϊκά ταμεία 
έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο να 
διαδραματίσουν στη στήριξη των 
εργαζομένων, την απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων από τους εργαζομένους και 
όσους αναζητούν εργασία σε τομείς 
δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν 
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σοβαρές κοινωνικοοικονομικές 
προκλήσεις λόγω της κρίσης. Επίσης, 
έμφαση πρέπει να δοθεί τόσο στην 
απόκτηση δεξιοτήτων όσο και στην 
κατάρτιση. Το να προλάβουμε να μη 
χρεοκοπήσουν οι επιχειρήσεις είναι πολύ 
σημαντικό για τη διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης και την εξασφάλιση μιας 
βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης. Η ΕΕ 
θα πρέπει, επομένως, να αναπτύξει και να 
ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόωρης 
ειδοποίησης, έτσι ώστε να εντοπίζει τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και να τις βοηθά να αποφύγουν 
τυχόν αφερεγγυότητα. Για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες, είναι σημαντικό να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις. 
Προκειμένου να στηριχτούν οι ΜΜΕ, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, είναι σκόπιμο 
να παρασχεθούν χρηματοδοτικά μέσα 
που να είναι προσβάσιμα σε αυτές, ιδίως 
χάρη στην κατανομή των κινδύνων 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και σε 
χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Η 
στρατηγική για τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
προβλέπει αυτήν την εύκολη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και επίσης να προσφέρει 
προσαρμοσμένα εργαλεία για τη στήριξη 
των πολύ μικρών έργων. Εξάλλου, είναι 
απαραίτητο να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
νέα διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση 
για τις μικρές επιχειρήσεις που 
προσπαθούν να διασώσουν τη 
δραστηριότητά τους. Η επανεκκίνηση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει 
να συνοδεύεται με μέτρα που επιτρέπουν 
εγγυημένη ασφάλεια και υγεία για τους 
εργαζομένους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να πράξουν τα πάντα ώστε οι 
επιχειρήσεις να διαθέτουν σε ποσότητες 
και το ταχύτερο δυνατό τα υγειονομικά 
μέσα προστασίας που είναι αναγκαία για 
τις δραστηριότητές τους. Για την 
επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, θα 
ήταν επιθυμητό να χρησιμοποιείται η 
ευελιξία που προσφέρει το νέο πλαίσιο 
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της ΕΕ για θέματα δημοσίων συμβάσεων, 
ώστε να στηριχθούν οι τοπικές 
επιχειρήσεις και να τονωθεί η τοπική 
κατανάλωση. Για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 
στην αγορά εργασίας, είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ευελιξία στη χρήση των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων καθώς και να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που 
προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 
τη στήριξη μιας βιώσιμης επανεκκίνησης 
των οικονομικών δραστηριοτήτων στις 
περιφέρειες. Τα μελλοντικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα, τα οποία βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση, πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις προοπτικές μετά την κρίση. Η 
στήριξη μεγάλων βιομηχανικών 
προγραμμάτων που δημιουργούν θέσεις 
απασχόλησης, χάρη σε μαζικές 
επενδύσεις για την ανάπτυξη τομέων 
αριστείας σε κρίσιμα πεδία, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αναθέρμανση της 
οικονομίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδοθεί στα «βιομηχανικά 
οικοσυστήματα», όπως αυτά 
καθορίστηκαν στη βιομηχανική 
στρατηγική της ΕΕ, η οποία 
παρουσιάστηκε τον τελευταίο Μάιο.

Or. fr

Τροπολογία 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου 
COVID-19, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
απασχόληση προκειμένου να 
προστατεύσουν τους υπαλλήλους και τους 
αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο 
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της ανεργίας και της απώλειας 
εισοδήματος. Θα πρέπει να διασφαλιστεί 
η πλήρης συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Στα 
μέτρα αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
επέκταση των συστημάτων μειωμένου 
ωραρίου εργασίας με πλήρεις αποδοχές, η 
αύξηση των επιδοτήσεων μισθού και 
στήριξης του εισοδήματος, η παροχή 
οικονομικής στήριξης στις οικογένειες για 
τη βοήθεια και τη φροντίδα των παιδιών 
και των ηλικιωμένων, η παράταση της 
άδειας ασθένειας μετ’ αποδοχών και της 
άδειας των φροντιστών, φορολογικές 
ελαφρύνσεις και αναστολή των 
απολύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τη χρηματοδοτική στήριξη και τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση 
λόγω της πανδημίας COVID-19, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης 
και η υγεία και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταρτίσουν ειδικά σχέδια για την έξυπνη 
εργασία και την τηλεργασία προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η χρήση τους και να 
καθοριστούν σχετικά μέτρα προστασίας 
και συνθήκες εργασίας μέσω συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.

Or. it

Τροπολογία 149
José Gusmão

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι η οικονομική βοήθεια 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου 
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προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό 
των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (SURE) παρέχεται 
μόνο σε επιχειρήσεις που τηρούν την 
ισχύουσα συλλογική σύμβαση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 
δικαιούχες επιχειρήσεις αποφεύγουν να 
πραγματοποιούν επαναγορές μετοχών ή 
να καταβάλλουν μερίσματα σε μετόχους 
και επιμίσθια σε στελέχη. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν 
παρέχεται οικονομική βοήθεια σε 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σε 
χώρες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας.

Or. en

Τροπολογία 150
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη 
βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

Στη σημερινή περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
αβεβαιότητας, και επειδή η τηλεργασία 
ολοένα κερδίζει έδαφος, θα πρέπει να 
προωθείται η εκμάθηση των αναγκαίων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων. Είναι 
απαραίτητο να πραγματοποιηθούν οι 
αναγκαίες επενδύσεις που θα επιτρέπουν 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε 
ευρυζωνικά δίκτυα σε όλες τις περιοχές 
της Ευρώπης, ειδικά στις αγροτικές 
περιοχές. Ομοίως, πρέπει να στηριχθεί η 
προσαρμογή και η αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων με βάση τις νέες απαιτήσεις 
προστασίας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο 
της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και 
των δημογραφικών προκλήσεων, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στις 
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τη βιωσιμότητα, την 
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συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

παραγωγικότητα, την απασχολησιμότητα 
και το ανθρώπινο κεφάλαιο, με την 
προώθηση κατάλληλων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των 
ανθρώπων, που να ανταποκρίνονται στις 
τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προσαρμόσουν και να 
επενδύσουν στα συστήματά τους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
παρέχουν υψηλής ποιότητας και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 
επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
για να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στις προκλήσεις του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
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βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. es

Τροπολογία 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, καθώς και της κατάρτισης 
εκτός σχολείου ή μετά το σχολείο όπου 
κρίνεται απαραίτητο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με κοινωνικούς 
εταίρους, παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, επιχειρήσεις και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες και να προσδιορίσουν 
αναπτυξιακές ανάγκες στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 
βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνάφειά 
τους με την αγορά εργασίας, με σκοπό 
επίσης την περιβαλλοντική μετάβαση. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
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εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

προκλήσεις του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού. Τα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης θα πρέπει να εφοδιάζουν 
όλους τους εκπαιδευόμενους με βασικές 
ικανότητες, κυρίως βασικές και ψηφιακές 
δεξιότητες, καθώς και με εγκάρσιες 
ικανότητες, ώστε να θέτουν τις βάσεις για 
προσαρμοστικότητα σε μεγαλύτερη ηλικία, 
και θα πρέπει να προετοιμάζουν τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να 
παρέχουν αυτές τις ικανότητες στους 
εκπαιδευόμενούς τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω συστημάτων για 
την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών 
σε δεξιότητες και μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
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Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Τροπολογία 152
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 

Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19, 
της τεχνολογικής και της περιβαλλοντικής 
μετάβασης, καθώς και της δημογραφικής 
αλλαγής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν κατάλληλες και άμεσες 
στρατηγικές προσαρμογής και επαρκή 
στήριξη για όσους πλήττονται 
περισσότερο, να προωθήσουν τη 
βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κρίση και 
στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές 
για την προώθηση και ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, καθώς και για την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τα 
άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
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πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. en

Τροπολογία 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
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περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 

περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
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δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες 
αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και 
παρέχουν κατάλληλο χρόνο και πόρους 
στους εργαζόμενους ώστε να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
και στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής μετάβασης 
και της μετάβασης σε μια κυκλική και 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν την πλήρη 
προστασία των οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των 
εργαζομένων, την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, τη 
σταθερή απασχόληση και την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, με την 
προώθηση κατάλληλων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των 
ανθρώπων, που να ανταποκρίνονται στις 
τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να προσαρμόσουν και να 
επενδύσουν στα συστήματά τους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
παρέχουν υψηλής ποιότητας και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
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κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 
επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
για να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφεια με τις 
εργασιακές ανάγκες που συνδέονται με 
την ταχεία, κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
σε μια κυκλική και περιβαλλοντικά 
ουδέτερη οικονομία. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. it

Τροπολογία 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση, καθώς και 
τεχνολογικές και ψηφιακές αλλαγές που 
οδηγούν σε λύσεις που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη. Ως εκ τούτου, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
προκλήσεις του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού. Τα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης θα πρέπει να εφοδιάζουν 
όλους τους εκπαιδευόμενους με βασικές 
ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, 
καθώς και με εγκάρσιες ικανότητες, ώστε 
να θέτουν τις βάσεις για 
προσαρμοστικότητα σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για 
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λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

τη μεταφορά των δικαιωμάτων κατάρτισης 
κατά τις αλλαγές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, μέσω ατομικών λογαριασμών 
μάθησης. Θα πρέπει να δίνουν τη 
δυνατότητα σε όλους να προβλέπουν και 
να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, κυρίως μέσω της 
συνεχούς επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, με σκοπό 
την υποστήριξη της δίκαιης και θεμιτής 
μετάβασης για όλους, την ενίσχυση των 
κοινωνικών αποτελεσμάτων, την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά 
εργασίας και τη βελτίωση της συνολικής 
ανθεκτικότητας της οικονομίας σε 
κλυδωνισμούς.

Or. en

Τροπολογία 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, και κυρίως σε τομείς που 
αντιμετωπίζουν χρόνιο έλλειμμα 
δεξιοτήτων, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της 
έξαρσης της πανδημίας του COVID-19, 
στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
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λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. pl

Τροπολογία 158
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, της 
δημογραφικής αλλαγής, καθώς και της 
κοινωνικοοικονομικής κρίσης που 
συνδέεται με τον COVID-19, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη 
βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
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εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 159
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στις προκλήσεις του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
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προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

Or. de

Τροπολογία 160
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τους παρόχους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τις επιχειρήσεις και άλλα 

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής και της 
περιβαλλοντικής μετάβασης, καθώς και 
της δημογραφικής αλλαγής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, 
την παραγωγικότητα, την 
απασχολησιμότητα και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, με την προώθηση κατάλληλων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, που να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
προσαρμόσουν και να επενδύσουν στα 
συστήματά τους εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, προσβάσιμη σε όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 
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ενδιαφερόμενα μέρη για να 
αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις 
του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω ατομικών 
λογαριασμών μάθησης. Θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να 
προβλέπουν και να προσαρμόζονται 
καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, κυρίως μέσω της συνεχούς 
επανακατάρτισης και αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, με σκοπό την υποστήριξη της 
δίκαιης και θεμιτής μετάβασης για όλους, 
την ενίσχυση των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων στην αγορά εργασίας και τη 
βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας 
της οικονομίας σε κλυδωνισμούς.

επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
για να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα και τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας, με σκοπό επίσης την 
περιβαλλοντική μετάβαση καθώς και την 
ψηφιακή μετάβαση. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους 
εκπαιδευόμενους με βασικές ικανότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών και 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και με 
εγκάρσιες ικανότητες, ώστε να θέτουν τις 
βάσεις για προσαρμοστικότητα σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν για τη μεταφορά των 
δικαιωμάτων κατάρτισης κατά τις αλλαγές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ 
άλλων μέσω ατομικών λογαριασμών 
μάθησης. Θα πρέπει να δίνουν τη 
δυνατότητα σε όλους να προβλέπουν και 
να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, κυρίως μέσω της 
συνεχούς επανακατάρτισης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, με σκοπό 
την υποστήριξη της δίκαιης και θεμιτής 
μετάβασης για όλους, την ενίσχυση των 
κοινωνικών αποτελεσμάτων, την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά 
εργασίας και τη βελτίωση της συνολικής 
ανθεκτικότητας της οικονομίας σε 
κλυδωνισμούς.

Or. fr

Τροπολογία 161
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πανδημία που ξέσπασε λόγω του 
κορονοϊού ανέδειξε την ανάγκη για 
ανθεκτικά υγειονομικά συστήματα, 
στελεχωμένα από καλά εκπαιδευμένους 
επαγγελματίες οι οποίοι να διαθέτουν τα 
αναγκαία μέσα προστασίας ώστε να 
εκτελούν το έργο τους με ασφαλή τρόπο 
για τους ίδιους και για τους ασθενείς 
τους. Ομοίως, πρέπει να αναγνωριστεί το 
έργο και η κοινωνική αξία που 
προσφέρουν οι επαγγελματίες της 
μέριμνας, γνωστοί και ως φροντιστές, και 
να προβλεφθεί για αυτούς ειδική 
εκπαίδευση για τις θέσεις εργασίας τους, 
όπως τις γηροκομικές υπηρεσίες και τις 
υπηρεσίες προς εξαρτώμενα άτομα.

Or. es

Τροπολογία 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους εξαλείφοντας 
τις ανισότητες στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ 
άλλων, με την παροχή καθολικής 
πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 
προσχολική εκπαίδευση. Θα πρέπει να 
αυξήσουν τα επίπεδα συνολικής 
εκπαίδευσης, να μειώσουν τον αριθμό των 
νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο, να αυξήσουν την πρόσβαση και 
την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
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ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ταχείας, 
κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε μια 
κυκλική και περιβαλλοντικά ουδέτερη 
οικονομία, να βελτιώσουν την 
παρακολούθηση και πρόβλεψη των 
δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις 
δεξιότητες και να καταστήσουν 
συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν την πρόσβαση 
των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων σε σταθερές και ποιοτικές 
θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την 
πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες 
υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης 
των διαδρομών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της 
προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
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της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν. Λόγω της πανδημίας 
COVID-19, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ενίσχυση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
και κατάρτισης, καθιστώντας την 
προσβάσιμη σε όλους, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τις ανάγκες των ατόμων 
με αναπηρία.

Or. it

Τροπολογία 163
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
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των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν 
τους νέους να συμμετέχουν στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS +, 
ακόμη και στο πλευρό νεαρών 
επιχειρηματιών, ώστε να μπορέσουν να 
βρουν άλλους πιο έμπειρους 
επιχειρηματίες, κι έτσι να προάγονται οι 
ανταλλαγές πρακτικών και εμπειριών.

Or. fr
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Τροπολογία 164
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας και χωρίς 
αποκλεισμούς προσχολική εκπαίδευση. Θα 
πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα συνολικής 
εκπαίδευσης, να μειώσουν τον αριθμό των 
νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο, να αυξήσουν την πρόσβαση και 
την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM), προωθώντας το ενδιαφέρον 
μεταξύ γυναικών και κοριτσιών σε 
αυτούς τους τομείς, τόσο σε μεσαίο 
επίπεδο ΕΕΚ όσο και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επίσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενισχύσουν τη σύνδεση της 
αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα, να βελτιώσουν 
την παρακολούθηση και πρόβλεψη των 
δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις 
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αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

δεξιότητες και να καταστήσουν 
συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, για παράδειγμα μέσω της 
εθελοντικής εργασίας στον μη 
κερδοσκοπικό τομέα. Θα πρέπει να 
αναβαθμίσουν και να αυξήσουν την 
προσφορά και την αξιοποίηση της 
ευέλικτης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν 
τους ενηλίκους με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να 
αναπτύξουν τη μακροπρόθεσμη 
απασχολησιμότητά τους, ενισχύοντας την 
πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες 
υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης 
των διαδρομών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της 
προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της επίσημης αναγνώρισης των 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
άτυπης εκπαίδευσης ή της φροντίδας 
παιδιού ή μέλους της οικογένειας με 
αναπηρία.

Or. sk

Τροπολογία 165
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
εξασφαλίσουν την αναγνώριση, την 
επικύρωση και την πιστοποίηση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που αποκτώνται εκτός των συστημάτων 
τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα 
πρέπει να αναβαθμίσουν και να αυξήσουν 
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αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

την προσφορά και την αξιοποίηση της 
ευέλικτης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύσουν σε 
θέσεις εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής προστασίας για όσους δεν 
μπορούν να επανακαταρτιστούν, να 
υποστηρίξουν τους ενηλίκους με χαμηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή 
να αναπτύξουν τη μακροπρόθεσμη 
απασχολησιμότητά τους, ενισχύοντας την 
πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες 
υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης 
των διαδρομών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της 
προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν. Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε 
εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.

Or. en
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ευνοούν την εκμάθηση πολλών επίσημων 
γλωσσών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τους 
ενηλίκους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 
για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 



AM\1204616EL.docx 39/108 PE650.691v01-00

EL

αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. fr

Τροπολογία 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
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και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να ενισχύσουν τα συστήματα 
εναλλασσόμενης και συνεταιριστικής 
κατάρτισης, να βελτιώσουν την 
παρακολούθηση και πρόβλεψη των 
δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις 
δεξιότητες και να καταστήσουν 
συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται τόσο εντός 
όσο και εκτός των συστημάτων τυπικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να 
αναβαθμίσουν και να αυξήσουν την 
προσφορά και την αξιοποίηση της 
ευέλικτης συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν 
τους ενηλίκους με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να 
αναπτύξουν τη μακροπρόθεσμη 
απασχολησιμότητά τους, ενισχύοντας την 
πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες 
υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών αυτών, μέσω της υλοποίησης 
των διαδρομών αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της 
προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μειονεκτούντα περιβάλλοντα δεν αφορούν μόνο όσους έχουν χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων 
αλλά και εκείνους που επιθυμούν αλλά δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε κατάρτιση, ανεξάρτητα 
από τα προσόντα τους. Δεδομένου τούτου, προτείνουμε τον σαφέστερο διαχωρισμό των δύο 
ομάδων και στο κείμενο. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεργάζεται στενά με την αγορά εργασίας 
μέσω μοντέλων εναλλασσόμενης και συνεταιριστικής κατάρτισης. Η επικύρωση και η 
αναγνώριση αφορούν τόσο την τυπική όσο και την άτυπη μάθηση.
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Τροπολογία 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
καθώς και τα υφιστάμενα έμφυλα 
στερεότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν τη μάθηση στον χώρο 
εργασίας στο πλαίσιο των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) (μεταξύ άλλων μέσω 
ποιοτικών και αποτελεσματικών 
προγραμμάτων μαθητείας) και να 
αυξήσουν τον αριθμό των πτυχιούχων 
θετικών επιστημών, τεχνολογίας, 
μηχανικής και μαθηματικών (STEM) τόσο 
σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη σύνδεση 
της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την έρευνα, να βελτιώσουν 
την παρακολούθηση και πρόβλεψη των 
δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις 
δεξιότητες και να καταστήσουν 
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αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 169
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
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εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 

εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων, και ιδιαιτέρως των 
γυναικών πτυχιούχων, θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
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αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. fr

Τροπολογία 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
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αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM), και ιδίως των πτυχιούχων 
γυναικών, τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ 
όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς 
εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και την έρευνα, να βελτιώσουν την 
παρακολούθηση και πρόβλεψη των 
δεξιοτήτων, να προβάλουν περισσότερο τις 
δεξιότητες και να καταστήσουν 
συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 171
José Manuel Fernandes



PE650.691v01-00 46/108 AM\1204616EL.docx

EL

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
την ελευθερία και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 



AM\1204616EL.docx 47/108 PE650.691v01-00

EL

συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. pt

Τροπολογία 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας προσχολική 
εκπαίδευση. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
μεταξύ άλλων, με την παροχή πρόσβασης 
σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Θα πρέπει να αυξήσουν τα 
επίπεδα συνολικής εκπαίδευσης, να 
μειώσουν τον αριθμό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να 
αυξήσουν την πρόσβαση και την 
ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και να αυξήσουν τη 
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μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 

συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή 
μάθηση, ιδίως μεταξύ των εκπαιδευομένων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
περιβάλλοντα και τους λιγότερο 
ειδικευμένους. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες απαιτήσεις για τις ψηφιακές, τις 
πράσινες και τις γηράσκουσες κοινωνίες, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο 
των συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 
(μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
μαθητείας) και να αυξήσουν τον αριθμό 
των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM) τόσο σε μεσαίο επίπεδο ΕΕΚ όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, 
να βελτιώσουν την παρακολούθηση και 
πρόβλεψη των δεξιοτήτων, να προβάλουν 
περισσότερο τις δεξιότητες και να 
καταστήσουν συγκρίσιμα τα προσόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αποκτώνται στο εξωτερικό, και να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση 
και επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός των 
συστημάτων τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Θα πρέπει να αναβαθμίσουν 
και να αυξήσουν την προσφορά και την 
αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίξουν τους ενηλίκους με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να 
διατηρήσουν ή να αναπτύξουν τη 
μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητά τους, 
ενισχύοντας την πρόσβαση σε μαθησιακές 
ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την 
αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω 
της υλοποίησης των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των δεξιοτήτων, της προσφοράς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
αντιστοιχεί στις ευκαιρίες της αγοράς 
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της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και 
της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν.

Or. pl

Τροπολογία 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων, οι επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας μεταξύ των νέων και το ζήτημα 
των νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) θα 
πρέπει να συνεχίσουν να 
αντιμετωπίζονται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους και 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
εγγυήσεων για τη νεολαία ως εργαλείου 
ένταξης στην αγορά εργασίας που 
συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και στη μετάβαση των 
νέων στην αγορά εργασίας (15).

__________________ __________________
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15 EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1. 15 EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 174
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να θέσουν την 
καταπολέμηση της ανεργίας και της 
ανασφάλειας των νέων σε απόλυτη 
προτεραιότητα. Για την ανεργία των νέων 
και το ζήτημα των νέων εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
θα πρέπει, με ιδιαίτερη μέριμνα, να 
συνεχίζεται η προσπάθεια επίλυσή τους 
με την πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, με την 
προνομιακή πρόσβαση σε κατάρτιση 
στους τομείς του μέλλοντος που έχουν να 
κάνουν με την πράσινη και ψηφιακή 
οικονομία καθώς επίσης και με τη 
διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης από 
την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ 
άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των 
εγγυήσεων για τη νεολαία (15).
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Or. fr

Τροπολογία 175
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εκπαίδευση στις γλώσσες 
των γειτονικών χωρών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση με τη 
διασυνοριακή αγορά εργασίας.

__________________ __________________
15 EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1. 15 EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

Or. en



PE650.691v01-00 52/108 AM\1204616EL.docx

EL

Τροπολογία 176
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία, 
συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για 
τη μείωση της ανεργίας στα άτομα με 
αναπηρίες και στα άτομα που βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση για άλλους λόγους. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15).

__________________ __________________
15 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1. 15 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό ολοκληρωμένες στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική 
αξιολόγηση της ανεργίας για να μειωθεί 
σημαντικά και να προληφθεί η 
μακρόχρονη και διαρθρωτική ανεργία. Η 
ανεργία των νέων και το ζήτημα των νέων 
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης θα πρέπει να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζεται με την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
τη διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία 
(15).

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους και στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα αποτελεσματική, έγκαιρη, 
συντονισμένη και εξατομικευμένη βοήθεια 
που βασίζεται στην υποστήριξη για την 
αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση, 
απόκτηση νέων προσόντων και πρόσβαση 
σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Θα 
πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο 
δυνατό, αλλά το αργότερο ύστερα από 18 
μήνες ανεργίας, ολοκληρωμένες 
στρατηγικές που περιλαμβάνουν 
εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση των 
ανέργων για να μειωθεί σημαντικά και να 
προληφθεί η μακρόχρονη και διαρθρωτική 
ανεργία. Η ανεργία των νέων και το 
ζήτημα των νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα πρέπει να 
συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και τη διαρθρωτική βελτίωση της 
μετάβασης από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της 
πλήρους εφαρμογής των εγγυήσεων για τη 
νεολαία (15).

__________________ __________________
15 ()EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1. 15 ()EE C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά τον άνεργο και την κατάστασή του, όχι αυτή καθαυτή την 
ανεργία. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την τροποποίηση του κειμένου ή τη διαγραφή της αναφοράς 
στην ανεργία (τη διαγραφή της φράσης «της ανεργίας»). Παρότι συμφωνούμε ότι η αξιολόγηση 
πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, μια σαφής προθεσμία, σύμφωνα με τη σύσταση 
του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας (2016/C 
67/01), θα καθιστούσε την κατευθυντήρια γραμμή πιο συγκεκριμένη, σταθερή και προβλέψιμη.

Τροπολογία 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν 
σε άρση των αντικινήτρων και των 
εμποδίων, και στην παροχή κινήτρων για 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδίως για 
τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και τα 
δεύτερα εργαζόμενα μέλη της οικογένειας 
και για τα άτομα που είναι πιο 
απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν 
ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για 
τα άτομα με αναπηρίες, μεταξύ άλλων 
μέσω στοχοθετημένης χρηματοδοτικής 
στήριξης και υπηρεσιών που τους 
επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας και στην κοινωνία.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν 
σε άρση των αντικινήτρων και των 
εμποδίων που δεν επιτρέπουν τη 
δημιουργία και την πρόσβαση σε 
σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας 
και θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικά μέτρα 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων που υφίστανται οι πιο 
ευάλωτες κατηγορίες. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με 
αναπηρίες, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης 
και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να 
συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και 
στην κοινωνία.

Or. it

Τροπολογία 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν 
σε άρση των αντικινήτρων και των 
εμποδίων, και στην παροχή κινήτρων για 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδίως για 
τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και τα 
δεύτερα εργαζόμενα μέλη της οικογένειας 
και για τα άτομα που είναι πιο 
απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν 
ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για 
τα άτομα με αναπηρίες, μεταξύ άλλων 
μέσω στοχοθετημένης χρηματοδοτικής 
στήριξης και υπηρεσιών που τους 
επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσκοπούν 
σε άρση των αντικινήτρων και των 
εμποδίων, και στην παροχή κινήτρων για 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδίως για 
τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, τα δεύτερα 
εργαζόμενα μέλη της οικογένειας, τις 
μειονεκτούσες ομάδες και για τα άτομα 
που είναι πιο απομακρυσμένα από την 
αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με 
αναπηρίες, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης 
και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να 
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εργασίας και στην κοινωνία. συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και 
στην κοινωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι μειονεκτούσες ομάδες βιώνουν τα χειρότερα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας 
ακόμη και σε καιρούς οικονομικής ανάπτυξης (και ακόμη περισσότερο σε καιρούς κρίσης, 
όπως σήμερα), θα πρέπει να επισημανθεί η στήριξη της απασχόλησής τους.

Τροπολογία 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται και 
να επιβάλλουν τον σεβασμό αυστηρών 
κανόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αυτό 
αφορά τη μείωση στο μηδέν του αριθμού 
των μοιραίων εργατικών ατυχημάτων και 
των καρκίνων που συνδέονται με την 
εργασία, τον καθορισμό δεσμευτικών 
οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, 
και τη λήψη υπόψη των επαγγελματικών 
ψυχοκοινωνικών υγειονομικών κινδύνων 
καθώς και των επαγγελματικών 
ασθενειών.

Or. fr

Τροπολογία 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια, μεταξύ άλλων και με τη 
δημιουργία δείκτη μισθολογικής ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα που να 
επιτρέπουν τη στήριξη του 
επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών 
καθώς και να διευκολύνουν την 
πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα 
για να ενισχύσουν την παρουσία των 
γυναικών στα συμβούλια των εταιρειών. 
Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Or. fr
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Τροπολογία 182
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και την αυξημένη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ 
άλλων εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και 
επαγγελματική εξέλιξη και εξαλείφοντας 
τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών 
σε ηγετικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων. Το μισθολογικό και το 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Ταυτόχρονα, οι περίοδοι της άδειας 
μητρότητας και της γονικής άδειας θα 
πρέπει να αποτιμώνται τόσο από πλευράς 
εισφορών που καταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια αυτών όσο και από πλευράς 
συνταξιοδοτικής ασφάλισης, έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη σημασία της 
εκπαίδευσης μελλοντικών γενεών, ιδίως 
στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας 
κοινωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ίση 
αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης 
αξίας, και μισθολογική διαφάνεια. Η 
συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και τόσο σε 
προσχολική όσο και σε δια βίου 
εκπαίδευση και φροντίδα. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γονείς 
και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις 
φροντίδας έχουν πρόσβαση σε αμειβόμενη 
και επαρκώς μακρά άδεια φροντίδας και 
υπηρεσίες αρωγής, καθώς και σε 
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής, και 
να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση 
των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ 
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Or. sk

Τροπολογία 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν στόχους για τη μείωση των 
επισφαλών θέσεων εργασίας και της 
ακούσιας μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση 
των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η 
πλήρης απασχόληση θα πρέπει να 
αποτελεί τον κανόνα. Το μισθολογικό 
χάσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση 
εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, και 
μισθολογική διαφάνεια. Η συμφιλίωση 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες 
θα πρέπει να προωθηθεί, ιδίως μέσω της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και 
μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας 
και σε προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα 
πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας έχουν 
πρόσβαση σε αρμόζουσες αμειβόμενες 
άδειες για οικογενειακούς λόγους και 
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής, και 
να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση 
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των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 184
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών 
σε στρατηγικούς τομείς, ειδικότερα, στον 
ψηφιακό τομέα, όπου υπάρχει 
υπερεκπροσώπηση των ανδρών. Η 
συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 



PE650.691v01-00 60/108 AM\1204616EL.docx

EL

ανδρών.

Or. fr

Τροπολογία 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Samira Rafaela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη το προτεινόμενο ελάχιστο 
ποσοστό όπως διατυπώνεται στην 
πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στα διοικητικά συμβούλια. Το 
μισθολογικό χάσμα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και δεσμευτική 
μισθολογική διαφάνεια. Η συμφιλίωση 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες 
θα πρέπει να προωθηθεί, ιδίως μέσω της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και 
μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας 
και σε προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα 
πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας έχουν 
πρόσβαση σε αρμόζουσες άδειες για 
οικογενειακούς λόγους και ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής, και 
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να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση 
των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.
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Τροπολογία 186
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 6 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό χάσμα θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίση εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας, και μισθολογική 
διαφάνεια. Η συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
την ισότητα των φύλων και την αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας 
ίσες ευκαιρίες και επαγγελματική εξέλιξη 
και εξαλείφοντας τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων. Το μισθολογικό και το 
συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και το 
χάσμα στην απασχόληση, θα πρέπει να 
κλείσουν. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ίση 
αμοιβή για ίση εργασία ή για εργασία ίσης 
αξίας, και μισθολογική διαφάνεια. Η 
συμφιλίωση επαγγελματικής, 
οικογενειακής και προσωπικής ζωής για 
γυναίκες και άνδρες θα πρέπει να 
προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτή και μακροχρόνια 
φροντίδα υψηλής ποιότητας και σε 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με 
υποχρεώσεις φροντίδας έχουν πρόσβαση 
σε αρμόζουσες άδειες για οικογενειακούς 
λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, 
με στόχο την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής, οικογενειακής και 
προσωπικής ζωής, και να προωθήσουν την 
ισορροπημένη χρήση των εν λόγω 
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ανδρών. δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Or. en

Τροπολογία 187
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανασυντάξουν τις προτεραιότητές τους 
και να αναπροσανατολίσουν τον 
προϋπολογισμό που διατίθεται για τις 
υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές 
ανάγκες τους. Για αυτόν τον σκοπό, θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους, με σκοπό να 
αποφύγουν το κλείσιμο βιώσιμων 
εταιρειών και να ελαχιστοποιήσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, 
διατηρώντας δίκαιες, διαφανείς και 
προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, με την 
εξισορρόπηση δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων. Τα κράτη μέλη, με τη 
στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων 
καθώς και μηχανισμών όπως ο SURE, 
εγγυώνται τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων που πλήττονται από 
προγράμματα μείωση του ωραρίου 
εργασίας. Θα πρέπει να μειώσουν και να 
αποτρέψουν τον κατακερματισμό στο 
εσωτερικό των αγορών εργασίας, να 
καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και 
να προωθήσουν τη μετάβαση σε μορφές 
απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι 
κανόνες για την προστασία της 
απασχόλησης, το εργατικό δίκαιο και οι 
φορείς απασχόλησης θα πρέπει στο σύνολό 
τους να παρέχουν, αφενός, το κατάλληλο 
περιβάλλον για προσλήψεις και, αφετέρου, 
την απαραίτητη ευελιξία στους εργοδότες 
να προσαρμόζονται γρήγορα στις 
μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας, 



AM\1204616EL.docx 63/108 PE650.691v01-00

EL

άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

διατηρώντας ταυτόχρονα τη δέουσα 
ασφάλεια και ένα υγιές, ασφαλές και 
κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον 
εργασίας για τους εργαζομένους, 
προστατεύοντας τα εργασιακά δικαιώματα 
και διασφαλίζοντας την κοινωνική 
προστασία. Θα πρέπει να αποτρέπονται οι 
σχέσεις απασχόλησης που οδηγούν σε 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μεταξύ 
άλλων στην περίπτωση των εργαζομένων 
σε πλατφόρμες, και με την καταπολέμηση 
της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης. Είναι αναγκαίο 
οι πληττόμενες εταιρείες να μπορούν να 
καταφεύγουν σε αποτελεσματικά 
προγράμματα προληπτικής 
αναδιάρθρωσης, τα οποία θα τους 
επιτρέπουν να προσαρμόζονται ανάλογα 
με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, και να 
αποφεύγουν τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό απολύσεων.

Or. es

Τροπολογία 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
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να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την αξιοπρεπή κοινωνική προστασία. Θα 
πρέπει, επίσης, να συνεργαστούν με 
εκπροσώπους συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ώστε να εξασφαλιστεί ένα 
υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και 
των επαγγελματικών ασθενειών. Θα 
πρέπει να αποτρέπονται οι σχέσεις 
απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων στην 
περίπτωση των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες, και με την καταπολέμηση της 
κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων. Θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

Or. en

Τροπολογία 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, στους 
οποίους πρέπει να παρέχονται εχέγγυα για 
κοινωνικά δικαιώματα, αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας, να ενισχύεται η 
πρόσβασή τους σε κοινωνική ασφάλιση 
και να βελτιωθούν οι τρόποι 
εκπροσώπησής τους, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
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το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

Or. fr

Τροπολογία 190
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
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οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
εργαζόμενοι απολαμβάνουν πραγματικά 
δίκαιες συνθήκες εργασίας καθώς και ότι 
έχουν πρόσβαση στη δέουσα κοινωνική 
ασφάλιση. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών καθώς και το δικαίωμα 
επανόρθωσης, το οποίο περιλαμβάνει την 
καταβολή εύλογης αποζημίωσης, σε 
περιπτώσεις καταχρηστικής απόλυσης.

Or. fr

Τροπολογία 191
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, καθώς και σχετικά με την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία, με την 
εξισορρόπηση δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων. Θα πρέπει να μειώσουν και 
να αποτρέψουν τον κατακερματισμό στο 
εσωτερικό των αγορών εργασίας, να 
καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και 
την ψευδή αυτοαπασχόληση και να 
προωθήσουν τη μετάβαση σε μορφές 
απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι 
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πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την απαραίτητη 
ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και 
διασφαλίζοντας την κοινωνική προστασία. 
Θα πρέπει να αποτρέπονται οι σχέσεις 
απασχόλησης που οδηγούν σε επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων στην 
περίπτωση των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες, και με την καταπολέμηση 
της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων. 
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

κανόνες για την προστασία της 
απασχόλησης, το εργατικό δίκαιο και οι 
φορείς απασχόλησης θα πρέπει στο σύνολό 
τους να παρέχουν, αφενός, το κατάλληλο 
περιβάλλον για προσλήψεις και, αφετέρου, 
την απαραίτητη ευελιξία στους εργοδότες 
να προσαρμόζονται γρήγορα στις 
μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας, 
διατηρώντας ταυτόχρονα τη δέουσα 
ασφάλεια και ένα υγιές, ασφαλές και 
κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον 
εργασίας για τους εργαζομένους, 
διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα 
και την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει 
να αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης 
που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, μεταξύ άλλων στην περίπτωση 
των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Δεν θα 
πρέπει να πραγματοποιείται κατάχρηση 
των άτυπων συμβάσεων σε αυτό το 
πλαίσιο. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών καθώς και το δικαίωμα 
επανόρθωσης, το οποίο περιλαμβάνει την 
καταβολή εύλογης αποζημίωσης, σε 
περιπτώσεις καταχρηστικής απόλυσης.

Or. en

Τροπολογία 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 

Προκειμένου να επωφεληθούν από ένα 
δραστήριο και παραγωγικό εργατικό 
δυναμικό και νέους τρόπους εργασίας και 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με δίκαιες, 
διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες 
εργασίας, με την εξισορρόπηση 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Θα πρέπει 
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να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τη 
μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου. Οι κανόνες για την 
προστασία της απασχόλησης, το εργατικό 
δίκαιο και οι φορείς απασχόλησης θα 
πρέπει στο σύνολό τους να παρέχουν, 
αφενός, το κατάλληλο περιβάλλον για 
προσλήψεις και, αφετέρου, την 
απαραίτητη ευελιξία στους εργοδότες να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβολές 
της οικονομικής συγκυρίας, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέουσα ασφάλεια και ένα 
υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

να μειώσουν και να αποτρέψουν τον 
κατακερματισμό στο εσωτερικό των 
αγορών εργασίας, να καταπολεμήσουν την 
αδήλωτη εργασία και να προωθήσουν τις 
μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι 
κανόνες για την προστασία της 
απασχόλησης, το εργατικό δίκαιο και οι 
φορείς απασχόλησης θα πρέπει στο σύνολό 
τους να παρέχουν, αφενός, το κατάλληλο 
περιβάλλον για τη δημιουργία σταθερών 
και ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας 
και ένα υγιές, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας για 
τους εργαζομένους, προστατεύοντας τα 
εργασιακά δικαιώματα και διασφαλίζοντας 
τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
κοινωνικής προστασίας. Θα πρέπει να 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση των 
εργαζομένων σε πλατφόρμες, και με την 
καταπολέμηση της κατάχρησης των 
άτυπων συμβάσεων και την αναγνώριση 
των ειδικών μέτρων προστασίας και 
συνθηκών εργασίας τους. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθώς και 
το δικαίωμα επανόρθωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης, σε περιπτώσεις 
καταχρηστικής απόλυσης.

Or. it

Τροπολογία 193
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
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αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίζονται στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών 
απασχόλησης και σε ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, προκειμένου να 
προσδιορίζουν ορθές πρακτικές, 
βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία, να 
προάγουν την αμοιβαία μάθηση και να 
ευνοούν τον συντονισμό των πολιτικών 
απασχόλησης.

Or. fr

Τροπολογία 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων, καθώς 
και την ενίσχυση της απασχόλησης και σε 
μειονεκτούσες περιοχές. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενεργοποιούν και να 
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εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς που 
μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη βρίσκονται αντιμέτωπα με τεράστιες διαφορές από περιοχή σε περιοχή στις 
αγορές εργασίας τους, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία 195
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
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στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, σε σχέση, 
επίσης, με τη διασυνοριακή αγορά 
εργασίας, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και 
εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους 
αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως 
στην ψηφιακή και οικολογική αγορά, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
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εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων. εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

Or. fr

Τροπολογία 197
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας προκειμένου να βρίσκουν 
ποιοτικές θέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα των ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την αξιοπρεπή εισοδηματική 
στήριξη στους ανέργους, για όσο 
αναζητούν εργασία και με βάση τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στη 
δημιουργία πιο αποδοτικών και 
αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και 
εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους 
αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη 
ζήτηση της αγοράς εργασίας και 
εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει 
επιδόσεων.

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση και την υποστήριξη της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της 
αντιστοίχισης και των μεταβάσεων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και 
να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς 
που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας 
διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια 
και την κάλυψή τους και συνδέοντάς τες 
καλύτερα με την εισοδηματική στήριξη 
στους ανέργους, για όσο αναζητούν 
εργασία και με βάση τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στοχεύουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών 
και αποτελεσματικών δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε 
όσους αναζητούν εργασία και στηρίζοντας 
τη ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 199
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους επαρκή επιδόματα 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους επαρκή επιδόματα 
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ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με 
τις εισφορές τους και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω 
επιδόματα δεν θα πρέπει να λειτουργούν 
ως αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή 
στην απασχόληση και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας.

ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με 
τις εισφορές τους και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω 
επιδόματα θα πρέπει να διασφαλίζουν 
στους ανέργους αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν 
ως αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή 
στην απασχόληση και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 200
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους επαρκή επιδόματα 
ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με 
τις εισφορές τους και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω 
επιδόματα δεν θα πρέπει να λειτουργούν 
ως αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή 
στην απασχόληση και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους επαρκή επιδόματα 
ανεργίας με επαρκή διάρκεια, σύμφωνα με 
τις εισφορές τους και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω 
επιδόματα δεν θα πρέπει να συνοδεύονται 
από ενεργές πολιτικές για την αγορά 
εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους επαρκή επιδόματα 
ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με 
τις εισφορές τους και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω 
επιδόματα δεν θα πρέπει να λειτουργούν 
ως αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή 
στην απασχόληση και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
στους ανέργους αξιοπρεπή επιδόματα 
ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με 
τις εισφορές τους και τους εθνικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω 
επιδόματα δεν θα πρέπει να λειτουργούν 
ως αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή 
στην απασχόληση και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για 
την αγορά εργασίας. 

Or. en

Τροπολογία 202
Anne Sander

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

Η κινητικότητα των εργαζομένων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή 
λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει, εν 
προκειμένω, να υποστηρίξουν την 
κινητικότητα του δυναμικού σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, με σκοπό τη δημιουργία 
νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους 
εργαζομένους αλλά και την προσφορά 
εργατικού δυναμικού για τις εταιρείες. Η 
κινητικότητα των εκπαιδευομένων θα 
πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς, κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ιδίως 
μέσα από την ενίσχυση του 
προγράμματος κινητικότητας 
ERASMUS+, το οποίο επιτρέπει στους 
εκπαιδευόμενους να αυξήσουν την 
τεχνογνωσία τους και να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους. Οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει επίσης να εμψυχώνονται με σκοπό 
τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
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διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, η οποία αποτελεί 
πλήγμα για την ανάπτυξη και την 
ελκυστικότητα των εν λόγω περιοχών, 
μεταξύ άλλων με τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων περιφερειακής ανάπτυξης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν και 
να χρησιμοποιούν κατάλληλα ευρωπαϊκά 
εργαλεία, όπως το δίκτυο απασχόλησης 
EURES, και να δημιουργούν 
διασυνοριακές συμπράξεις που θα 
βοηθούν τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους στις διασυνοριακές 
περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 203
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
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των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και την πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα δίκαιους όρους για όλους 
όσους ασκούν διασυνοριακή 
δραστηριότητα και ενισχύοντας τη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών διοικητικών αρχών όσον αφορά 
τους μετακινούμενους εργαζομένους. Θα 
πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την 
κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, των επαγγελματικών 
και ατομικών συντάξεων και να 
απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη, κατά την 
εφαρμογή μέτρων όπως το κλείσιμο των 
συνόρων για τον μετριασμό της 
εξάπλωσης του COVID-19, να λαμβάνουν 
υπόψη τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των διασυνοριακών εργαζομένων, για 
παράδειγμα από πλευράς υγείας και 
ασφάλειας, φόρων και κοινωνικής 
ασφάλισης, και να επιτρέπουν στους 
ίδιους και τις οικογένειές τους να 
διέρχονται τα εθνικά σύνορα όσο το 
δυνατόν πιο εύκολα για εργασία ή άλλες 
ζωτικές ανάγκες, όπως η επίσκεψη σε 
γιατρό ή η εκτέλεση σημαντικών 
επίσημων καθηκόντων σε άλλο κράτος 
μέλος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
την επιδημιολογική κατάσταση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.



AM\1204616EL.docx 79/108 PE650.691v01-00

EL

Or. sk

Τροπολογία 204
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα 
δικαιώματα και δίκαιες συνθήκες 
εργασίας·για όλους όσοι ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Θα είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τους μετακινούμενους 
εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των μεθοριακών εργαζομένων, κατά την 
εφαρμογή μέτρων, όπως το κλείσιμο των 
συνόρων για τον μετριασμό του 
αντίκτυπου της επιδημίας του COVID-19, 
για παράδειγμα όσον αφορά την υγεία και 
την ασφάλεια, τους φόρους, την 
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κοινωνική ασφάλιση και τον συντονισμό. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή 
υφισταμένων κανόνων και να 
αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 
«φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες 
περιοχές, μεταξύ άλλων με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων περιφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 205
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα, αυξάνοντας 
τη δυνατότητα μεταφοράς των 
δικαιωμάτων και των παροχών, και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
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καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν πλήρως 
υπέρ της ψηφιοποίησης των δημόσιων 
υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουν τη 
δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων, 
ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή 
υφισταμένων κανόνων και να 
αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 
«φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες 
περιοχές, μεταξύ άλλων με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων περιφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς ως θεμελιώδες 
δικαίωμα και ελεύθερη επιλογή με σκοπό 
τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
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από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 
καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Or. it

Τροπολογία 207
Jeroen Lenaers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών εργαζομένων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την 

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και 
των εργαζομένων θα πρέπει να 
υποστηρίζεται επαρκώς με σκοπό τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας, των 
δεξιοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
δίκαιους όρους για όλους όσους ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα και 
ενισχύοντας τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών διοικητικών αρχών 
όσον αφορά τους μετακινούμενους 
εργαζομένους. Θα πρέπει να αρθούν τα 
εμπόδια για την κινητικότητα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των 
επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων 
και να απλοποιηθεί η αναγνώριση των 
προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διοικητικές διαδικασίες δεν αποτελούν 
περιττό εμπόδιο για τους εργαζομένους 
από άλλα κράτη μέλη που αποδέχονται μια 
θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών και των μεθοριακών 
εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
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καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων 
κανόνων και να αντιμετωπίζουν τα 
βαθύτερα αίτια της «φυγής εγκεφάλων» 
από ορισμένες περιοχές, μεταξύ άλλων με 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
περιφερειακής ανάπτυξης.

επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική 
εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να 
αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 
«φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες 
περιοχές, μεταξύ άλλων με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων περιφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αντιμετώπιση μεγάλων 
κλυδωνισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αποκτήσουν κοινά μακροπρόθεσμα 
εργαλεία, ώστε να διατηρούν τις θέσεις 
απασχόλησης και τις δεξιότητες και να 
μειώνουν την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά, συγκεκριμένα, με τη 
δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού 
καθεστώτος αντασφάλισης για την 
ανεργία.

Or. fr

Τροπολογία 209
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές 
πρακτικές, και προκειμένου να υπάρξει πιο 

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές 
πρακτικές, και προκειμένου να υπάρξει πιο 
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αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και 
να επιτευχθούν καλύτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, 
κοινωνικά και, κατά περίπτωση, 
οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την 
παροχή στήριξης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που 
τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της 
αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη 
συλλογική δράση.

αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και 
να επιτευχθούν καλύτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, 
κοινωνικά και, κατά περίπτωση, 
οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την 
παροχή στήριξης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν και 
να προαγάγουν τον κοινωνικό διάλογο και 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς 
και να λάβουν μέτρα για την αύξηση της 
κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση άτυπων 
μορφών απασχόλησης. Οι κοινωνικοί 
εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που 
τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της 
αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη 
συλλογική δράση.

Or. en

Τροπολογία 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές 
πρακτικές, και προκειμένου να υπάρξει πιο 
αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και 
να επιτευχθούν καλύτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, 
κοινωνικά και, κατά περίπτωση, 

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές 
πρακτικές, και προκειμένου να υπάρξει πιο 
αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και 
να επιτευχθούν καλύτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, 
κοινωνικά και, κατά περίπτωση, 
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οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την 
παροχή στήριξης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που 
τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της 
αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη 
συλλογική δράση.

οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την 
παροχή στήριξης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
δράση για την ενίσχυση και προώθηση 
του κοινωνικού διαλόγου και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και 
να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις σε 
ζητήματα που τους αφορούν, με πλήρη 
σεβασμό της αυτονομίας τους και του 
δικαιώματος στη συλλογική δράση.

Or. en

Τροπολογία 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές 
πρακτικές, και προκειμένου να υπάρξει πιο 
αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και 
να επιτευχθούν καλύτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, 
κοινωνικά και, κατά περίπτωση, 
οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την 
παροχή στήριξης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που 
τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της 
αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη 

Με βάση τις υφιστάμενες εθνικές 
πρακτικές, και προκειμένου να προωθηθεί 
και να υπάρξει πιο αποτελεσματικός και 
ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος, καθώς 
και για να επιτευχθούν καλύτερα 
κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και 
πολιτικών σε θέματα απασχόλησης, 
κοινωνικά και, κατά περίπτωση, 
οικονομικά θέματα, μεταξύ άλλων με την 
παροχή στήριξης για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις σε ζητήματα που 
τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της 
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συλλογική δράση. αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη 
συλλογική δράση.

Or. fr

Τροπολογία 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου κρίνεται σκόπιμο και βασιζόμενα 
στις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
την εμπειρία των σχετικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά 
την απασχόληση και τα κοινωνικά 
ζητήματα.

Όπου κρίνεται σκόπιμο και βασιζόμενα 
στις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
την εμπειρία των σχετικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά 
την απασχόληση και τα κοινωνικά 
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων εκπροσώπησης που συναντούν 
εμπόδια όσον αφορά την ποιοτική 
εργασία.

Or. pl

Τροπολογία 213
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο της επιδημίας του COVID-
19, ο υγιής και ασφαλής χώρος εργασίας 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
καταπολέμηση του κινδύνου μόλυνσης 
και εξάπλωσης του ιού και άλλων 
ασθενειών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες 
αναλαμβάνουν την ευθύνη τους για την 
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υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, 
καθώς και ότι παρέχουν στους 
εργαζομένους και στους εκπροσώπους 
τους επαρκείς πληροφορίες, διενεργούν 
αξιολογήσεις κινδύνου και λαμβάνουν 
μέτρα πρόληψης. Για να ενισχυθεί η 
λειτουργία των αγορών εργασίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν 
στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια 
και να εξασφαλίσουν επαρκή μέσα και 
παροχές για τις επιθεωρήσεις εργασίας ή 
τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για την υγεία και την 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Samira Rafaela

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται για την παροχή 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας για 
τους μεθοριακούς εργαζόμενους και τους 
αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται 
και ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας θα 
πρέπει να προάγονται οι αρχές της 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, μέσω της 
πρόβλεψης για παροχή βιώσιμης 
κοινωνικής προστασίας που είναι 
καθολική και διασυνοριακή. Κάτι τέτοιο 
θα πρέπει να εγγυάται την προστασία και 
την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας που 
καλύπτουν τα κενά στην προστασία και 
εγγυώνται ένα παραγωγικό μεθοριακό 
εργατικό δυναμικό.
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Or. en

Τροπολογία 215
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για να 
εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός με βασικά 
αγαθά. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εργάζονται με συντονισμένο 
τρόπο για να εγγυώνται την ασφαλή 
αποκατάσταση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και την ομαλή ροή 
εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών, και 
να αποφεύγεται έτσι η εμφάνιση 
διαλείψεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. es

Τροπολογία 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 7 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της 
κρίσης του COVID-19 στην αγορά 
εργασίας παρέχοντας στήριξη στους 
εργαζόμενους που βρίσκονται προσωρινά 
σε τεχνητή ανεργία διότι οι εργοδότες 
υποχρεώθηκαν να διακόψουν τις 
υπηρεσίες τους, καθώς και παρέχοντας 
στήριξη στους αυτοαπασχολούμενους και 
τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να 
διατηρήσουν το προσωπικό/τη 
δραστηριότητά τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η κρίση του COVID-19 έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας, ο οποίος θα 
εξελιχθεί περαιτέρω καθώς συνεχίζεται η πανδημία και τίθενται σε ισχύ τα προληπτικά μέτρα 
που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Τα μέτρα που εστιάζουν σε ιδιώτες με 
σκοπό την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος, σε μικρές επιχειρήσεις για τη διαφύλαξη των 
θέσεων εργασίας και σε αυτοαπασχολούμενους για τη στήριξη της συνέχισης της λειτουργίας 
τους ή της διαβίωσής τους είναι καίριας σημασίας προκειμένου να αποτραπούν αυξήσεις άνευ 
προηγουμένου των ποσοστών ανεργίας, η απώλεια θέσεων εργασιών μεγάλης κλίμακας και η 
διακοπή της λειτουργίας μεγάλου αριθμού εταιρειών, καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια ευκολότερη οικονομική ανάκαμψη μετά την υποχώρηση της πανδημίας.

Τροπολογία 217
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών 
για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική 
διάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν 
την ίση μεταχείριση όσον αφορά την 
απασχόληση, την κοινωνική προστασία, 
την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, 
την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταπολεμήσουν κάθε μορφή διακρίσεων 
στην αγορά εργασίας και να προάγουν 
ενεργά την ισότητα ευκαιριών.

Or. de

Τροπολογία 218
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
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Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για 
τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. 
Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
τα κοινωνικά δικαιώματα και αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές σε 
όλους, θεσπίζοντας αποτελεσματικά μέτρα 
για την καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και την προαγωγή των ίσων 
ευκαιριών για τις υποεκπροσωπούμενες 
ομάδες στην αγορά εργασίας, με τη δέουσα 
προσοχή στην περιφερειακή και εδαφική 
διάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
ίση αμοιβή και τα ίσα δικαιώματα για ίση 
εργασία στον ίδιο χώρο, καθώς και την 
ίση μεταχείριση όσον αφορά την 
κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, τη στέγαση, την 
εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για 

Έχοντας υπόψη τις τρέχουσες πρόσθετες 
μακροπρόθεσμες κοινωνικές και 
οικονομικές προκλήσεις που θέτει η 
επιδημία του COVID-19, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προωθήσουν αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές σε όλους. 



AM\1204616EL.docx 91/108 PE650.691v01-00

EL

τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. 
Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 
θα πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικά 
μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και την προαγωγή των ίσων 
ευκαιριών για τις υποεκπροσωπούμενες 
ομάδες στην αγορά εργασίας, με τη δέουσα 
προσοχή στην περιφερειακή και εδαφική 
διάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
ίση μεταχείριση όσον αφορά την 
απασχόληση, την κοινωνική προστασία, 
την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, 
την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Or. pl

Τροπολογία 220
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για 
τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. 
Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για 
τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. 
Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, αναμενόμενων 
μελλοντικών προβλημάτων υγείας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
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Or. sk

Τροπολογία 221
José Manuel Fernandes

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για 
τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. 
Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
την ανταγωνιστικότητα, την ανοιχτότητα 
και τον μη αποκλεισμό στις αγορές 
εργασίας, θεσπίζοντας αποτελεσματικά 
μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και την προαγωγή των ίσων 
ευκαιριών για τις υποεκπροσωπούμενες 
ομάδες στην αγορά εργασίας, με τη δέουσα 
προσοχή στην περιφερειακή και εδαφική 
διάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την 
ίση μεταχείριση όσον αφορά την 
απασχόληση, την κοινωνική προστασία, 
την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη, 
την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Or. pt

Τροπολογία 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους, θεσπίζοντας 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και την προαγωγή των ίσων ευκαιριών για 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 
ανοιχτές σε όλους όσοι έχουν νομική 
υπόσταση, θεσπίζοντας αποτελεσματικά 
μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και την προαγωγή των ίσων 
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τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην 
αγορά εργασίας, με τη δέουσα προσοχή 
στην περιφερειακή και εδαφική διάσταση. 
Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

ευκαιριών, με τη δέουσα προσοχή στην 
περιφερειακή και εδαφική διάσταση. Θα 
πρέπει να διασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, 
την κοινωνική προστασία, την υγεία και τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, την εκπαίδευση 
και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, 
ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της 
ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή 
κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και με την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον 
σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας 
και παροχών. Η συμπλήρωση των 
καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές 
θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
οδηγήσει στη βελτίωση της πρόσβασης, 
της ποιότητας, της επάρκειας και της 
βιωσιμότητας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν 
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 
ώστε να παρέχουν επαρκή, ουσιαστική και 
αποτελεσματική κοινωνική προστασία σε 
όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, με την 
ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και 
της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με 
την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας και με την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ 
άλλων με τη βελτίωση του προοδευτικού 
σχεδιασμού των συστημάτων φορολογίας 
και παροχών προς όφελος των 
φτωχότερων και πιο ευάλωτων πολιτών. 
Η συμπλήρωση των καθολικών 
προσεγγίσεων με επιλεκτικές θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. Η βελτίωση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα 
πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της 
πρόσβασης, της ποιότητας και της 
επάρκειας.
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Or. it

Τροπολογία 224
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, 
ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της 
ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή 
κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και με την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον 
σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας 
και παροχών. Η συμπλήρωση των 
καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές 
θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ο 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
οδηγήσει στη βελτίωση της πρόσβασης, 
της ποιότητας, της επάρκειας και της 
βιωσιμότητας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
επαρκείς επενδύσεις στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, ώστε να παρέχουν 
επαρκή, ουσιαστική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη κοινωνική προστασία σε όλα τα 
στάδια της ζωής του ατόμου, με την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την 
ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και 
της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης, με τη 
στήριξη της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και με την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον 
σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας 
και παροχών. Η συμπλήρωση των 
καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές 
θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Η 
βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας θα πρέπει να οδηγήσει στη 
βελτίωση της πρόσβασης, της ποιότητας, 
της επάρκειας και της βιωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 225
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, 
ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της 
ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή 
κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και με την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον 
σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας 
και παροχών. Η συμπλήρωση των 
καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές 
προσεγγίσεις θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. Ο εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της 
πρόσβασης, της ποιότητας, της επάρκειας 
και της βιωσιμότητας.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, 
ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
κοινωνική προστασία για όλους, σε όλα τα 
στάδια της ζωής του ατόμου, με την 
ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και 
της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με 
την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας και με την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ 
άλλων με τον σχεδιασμό των συστημάτων 
φορολογίας και παροχών. Η συμπλήρωση 
των καθολικών προσεγγίσεων με 
επιλεκτικές προσεγγίσεις θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. Ο εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της 
πρόσβασης, της ποιότητας, της επάρκειας 
και της βιωσιμότητας.

Or. fr

Τροπολογία 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, 
ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της 
ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή 
κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και με την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον 
σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, ώστε να παρέχουν επαρκή, 
ουσιαστική, αποτελεσματική και βιώσιμη 
κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της 
ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής 
κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή 
στήριξης για τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και με την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον 
σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας 
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και παροχών. Η συμπλήρωση των 
καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές 
προσεγγίσεις θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. Ο εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της 
πρόσβασης, της ποιότητας, της επάρκειας 
και της βιωσιμότητας.

και παροχών. Η συμπλήρωση των 
καθολικών προσεγγίσεων με επιλεκτικές 
προσεγγίσεις θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. Ο εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας 
θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της 
πρόσβασης, της ποιότητας, της επάρκειας 
και της βιωσιμότητας.

Or. pl

Τροπολογία 227
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες 
της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής 
εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης, κάλυψη των 
ατομικών αναγκών. Τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου 
εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους και να 
προωθούν την κοινωνική ένταξη, 
παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες 
της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής 
εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης, κάλυψη των 
ατομικών αναγκών. Τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς παροχές 
ελάχιστου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο 
που δεν διαθέτει αρκετούς πόρους και να 
προωθούν την κοινωνική ένταξη, 
παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Or. sk

Τροπολογία 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες 
της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής 
εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης, κάλυψη των 
ατομικών αναγκών. Τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου 
εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους και να 
προωθούν την κοινωνική ένταξη, 
παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες 
της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής 
εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης, κάλυψη των 
ατομικών αναγκών. Τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου 
εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους και να 
προωθούν την κοινωνική ένταξη, 
στηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή των 
ατόμων στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Or. pl

Τροπολογία 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες 
της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής 
εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες στήριξης, κάλυψη 
των ατομικών αναγκών. Τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου 
εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους και να 
προωθούν την κοινωνική ένταξη, 
παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν 
και να ενσωματώσουν τις τρεις συνιστώσες 
της ενεργού συμπερίληψης: επαρκής 
εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας 
χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες, κάλυψη των 
ατομικών αναγκών. Τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου 
εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν 
διαθέτει αρκετούς πόρους και να 
προωθούν την κοινωνική ένταξη, 
παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών.
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Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες «τρεις συνιστώσες της ενεργού συμπερίληψης» περιλαμβάνουν «ποιοτικές 
υπηρεσίες» και, για αυτό τον λόγο, προτείνουμε τη διαγραφή της λέξης «στήριξης».

Τροπολογία 230
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν 
μέτρα για να εξασφαλίσουν δίκαιη 
μετάβαση σε θέματα βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των 
υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και για 
να καταπολεμήσουν δεόντως το 
πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 



AM\1204616EL.docx 99/108 PE650.691v01-00

EL

συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο, με βάση την 
προσέγγιση «πάνω από όλα η στέγαση».

Or. fr

Τροπολογία 231
Guido Reil

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Οι 
οικονομικές συνέπειες της κρίσης του 
COVID-19 οδηγούν σε αύξηση των 
αστέγων στα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα 
μέτρα και οι περιορισμοί εξόδου οδηγούν 
σε σημαντική αύξηση της 
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ενδοοικογενειακής βίας. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις 
εξελίξεις με στοχευμένα μέτρα.

Or. de

Τροπολογία 232
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική έμφαση στη φτώχεια των 
εργαζομένων, τα παιδιά, τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, τους μόνους γονείς 
και ιδίως τις μόνες μητέρες, τις εθνοτικές 
μειονότητες, τους μετανάστες, τα άτομα 
με αναπηρίες και τους αστέγους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.
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Τροπολογία 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η χωρίς αποκλεισμούς προσχολική 
εκπαίδευση, η εξωσχολική φροντίδα,η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση, η στέγαση, η 
υγεία και η μακροχρόνια περίθαλψη, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού που επηρεάζει, 
μεταξύ άλλων, τα άτομα με αναπηρίες 
και τα άτομα που βιώνουν τη φτώχεια 
των εργαζομένων και την παιδική 
φτώχεια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Or. pl

Τροπολογία 234
Miriam Lexmann
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε 
σχέση με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες 
και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης 
προσβασιμότητα σε αυτές τις υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβάλλοντος. Η έλλειψη στέγης θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο 
τρόπο.

Or. sk

Τροπολογία 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, Η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών, 
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προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων και της παιδικής φτώχειας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση όλων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στις 
βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

προσπελάσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών, 
όπως η προσχολική εκπαίδευση, η 
εξωσχολική φροντίδα,η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση, η στέγαση, η υγεία και η 
μακροχρόνια περίθαλψη, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών. Θα πρέπει να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση της φτώχειας, της υλικής 
στέρησης και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
φτώχειας των εργαζομένων και της 
παιδικής φτώχειας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
όλων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, 
στις βασικές υπηρεσίες. Για όσους έχουν 
ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη 
κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή 
κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια. 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, σε σχέση με τις 
προαναφερόμενες υπηρεσίες. Η έλλειψη 
στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
εξειδικευμένο τρόπο.

Or. fr

Τροπολογία 236
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και μακροχρόνια 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και μακροχρόνια 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
συστήματος υγείας, δίχως μεταφορά 
μεγαλύτερης ευθύνης στους πολίτες.
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Τροπολογία 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και μακροχρόνια 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
καθολική και έγκαιρη πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτή προληπτική και 
θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη 
καθώς και μακροχρόνια περίθαλψη 
υψηλής ποιότητας.

Or. it

Τροπολογία 238
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 
προληπτική και θεραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και μακροχρόνια 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν 
περισσότερο και να εξασφαλίσουν 
έγκαιρη πρόσβαση σε προληπτική και 
θεραπευτική δημόσια υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και μακροχρόνια 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Or. en
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Τροπολογία 239
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν για 
την υγεία των ηλικιωμένων τους, να 
εγγυώνται τη νοσοκομειακή νοσηλεία και 
περίθαλψή τους, και να αποφεύγουν 
οποιοδήποτε είδος διακρίσεων λόγω 
ηλικίας.

Or. es

Τροπολογία 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και 
των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την 
επάρκεια και τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για 
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και 
άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπληρωματικών συστημάτων για τη 
διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. Οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται 
από μέτρα παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, όπως η αύξηση της 
πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, 
και να πλαισιώνονται από στρατηγικές 
ενεργού γήρανσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν έναν 
εποικοδομητικό διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν 

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και 
των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την 
επάρκεια των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων για εργαζόμενους και 
αυτοαπασχολούμενους, παρέχοντας ίσες 
ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες να 
αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών 
συστημάτων για τη διασφάλιση επαρκούς 
εισοδήματος, διασφαλίζοντας πλήρη 
προστασία από τη φτώχεια. Οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να 
προσανατολίζονται στην εξασφάλιση 
μέγιστης δικαιοσύνης και να 
πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού 
γήρανσης. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα στους 
εργαζομένους να επιλέγουν το όριο 
ηλικίας και αρχαιότητας στο οποίο θα 
πρέπει να φτάσουν προκειμένου να 
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την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων.

συνταξιοδοτηθούν, παρέχοντας κίνητρα 
στους εργαζόμενους που πλησιάζουν σε 
ηλικία συνταξιοδότησης να δεχτούν να 
εργαστούν με μειωμένο ωράριο, ώστε να 
καταστεί δυνατή η πρόσληψη νέων 
εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας εναλλαγής 
γενεών. Αυτό θα διευκόλυνε τόσο την 
απασχόληση των νέων όσο και τη 
μετάβαση των παλαιότερων στη 
συνταξιοδότηση, και παράλληλα θα 
εξασφάλιζε τη μετάδοση γνώσεων και 
πείρας μεταξύ των γενεών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να καθιερώσουν έναν 
εποικοδομητικό διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν 
την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων.

Or. it

Τροπολογία 241
Miriam Lexmann

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και 
των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την 
επάρκεια και τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για 
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και 
άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπληρωματικών συστημάτων για τη 
διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. Οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από 
μέτρα παράτασης του επαγγελματικού 
βίου, όπως η αύξηση της πραγματικής 
ηλικίας συνταξιοδότησης, και να 
πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού 
γήρανσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και 
των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την 
επάρκεια και τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για 
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και 
άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπληρωματικών συστημάτων για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος. Οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από 
μέτρα παράτασης του επαγγελματικού 
βίου, όπως η αύξηση της πραγματικής 
ηλικίας συνταξιοδότησης, και να 
πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού 
γήρανσης, με παράλληλο σεβασμό των 
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καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό 
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να 
επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

αποφάσεων των ηλικιωμένων πολιτών 
είτε να παραμείνουν οικονομικά ενεργοί 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είτε να 
μην συμμετάσχουν πλέον στην αγορά 
εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό 
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να 
επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Or. sk

Τροπολογία 242
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – κατευθυντήρια γραμμή 8 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και 
των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την 
επάρκεια και τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για 
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και 
άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω 
συμπληρωματικών συστημάτων για τη 
διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. Οι 
μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από 
μέτρα παράτασης του επαγγελματικού 
βίου, όπως η αύξηση της πραγματικής 
ηλικίας συνταξιοδότησης, και να 
πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού 
γήρανσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό 
διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και 
άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και να 
επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή 

Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και 
των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν την 
επάρκεια και τη βιωσιμότητα των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων για 
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και 
άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα στα δημόσια ή επαγγελματικά 
συστήματα για τη διασφάλιση ενός 
αξιοπρεπούς συνταξιοδοτικού 
εισοδήματος πάνω από το όριο της 
φτώχειας. Οι μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει 
να στηρίζονται από μέτρα εξασφάλισης 
ενός υγιούς επαγγελματικού βίου και 
κάλυψης του χάσματος μεταξύ της 
πραγματικής και της νόμιμης ηλικίας 
συνταξιοδότησης, συνοδευόμενες από 
στρατηγικές ενεργού γήρανσης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν 
εποικοδομητικό διάλογο με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλα σχετικά 
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εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν 
την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en


