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Τροπολογία 1
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15,

Or. en

Τροπολογία 2
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως 
τις αρχές 1, 4 και 5,

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως 
τις αρχές 1, 4, 5 και 11,

Or. en

Τροπολογία 3
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως 
τις αρχές 1, 4 και 5,

— έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως 
τις αρχές 1, 4, 5 και 11,
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Or. en

Τροπολογία 4
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
του 1974 σχετικά με την εκπαιδευτική 
άδεια μετ’ αποδοχών,

Or. en

Τροπολογία 5
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», η οποία ζητεί έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 6
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 



AM\1230621EL.docx 5/106 PE692.688v01-00

EL

παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 7
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον στόχο 4 του 
ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 8
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 
2025» (COM(2020)0625) και το 
συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο 
εργασίας της Επιτροπής 
(SWD(2020)0212),

Or. en

Τροπολογία 9
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες (CRPD),

Or. en

Τροπολογία 10
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την 
περίοδο 2021-2027,

Or. en

Τροπολογία 11
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη στρατηγική της 
ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-
2025,

Or. en

Τροπολογία 12
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
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Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» 
(COM(2020)0274) και τα συνοδευτικά 
έγγραφα εργασίας της Επιτροπής 
(SWD(2020)0121) και (SWD(2020)0122),

Or. en

Τροπολογία 13
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το μέσο 
NextGenerationEU,

Or. en

Τροπολογία 14
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την 
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επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
(2020/C417/01),

Or. en

Τροπολογία 15
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη σύσταση 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες της 
διά βίου μάθησης (2018/C189/01),

Or. en

Τροπολογία 16
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης 
για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027. 
Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση για την ψηφιακή 
εποχή» (COM(2020)0624) και το 
συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο 
εργασίας της Επιτροπής 
(SWD(2020)0209),
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Or. en

Τροπολογία 17
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2020, 
σχετικά με την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
(2020/C 417/01),

Or. en

Τροπολογία 18
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα 
βιομηχανική στρατηγική για την 
Ευρώπη» (COM/2020/0102),

Or. en

Τροπολογία 19
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 
2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 
2018, σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για 
την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις 
δεξιότητες και τα επαγγελματικά 
προσόντα (Europass) και για την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
2241/2004/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 20
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την έρευνα του 
Eurofound σχετικά με τον αντίκτυπο της 
ψηφιοποίησης στη χρήση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 21
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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— έχοντας υπόψη τη μελέτη του 
Cedefop με τίτλο «Ενδυνάμωση των 
ενηλίκων μέσω των διαδρομών 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης», τόμοι 1 και 2,

Or. en

Τροπολογία 22
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Cedefop με τίτλο «Προβλέψεις 
δεξιοτήτων: τάσεις και προκλήσεις για το 
2030»,

Or. en

Τροπολογία 23
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται 
σεβαστό το δικαίωμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στη μητρική γλώσσα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
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γλωσσών, ακόμα και κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, ιδίως στα 
πρώτα έτη της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 24
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε προσβάσιμη 
και οικονομικά προσιτή ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, όπως 
ορίζεται, μεταξύ άλλων, στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
καταστεί κύριος της ζωής του και να 
είναι σε θέση να επιλέγει ποιες δεξιότητες 
επιθυμεί να αποκτήσει, να διατηρήσει ή 
να αναπτύξει ώστε να επιτύχει τους 
προσωπικούς και επαγγελματικούς του 
στόχους και, ως εκ τούτου, να συμμετέχει 
πλήρως στην κοινωνία και να 
διαχειριστεί επιτυχώς τη μετάβαση στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
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άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του·

άνθρωπος, ανεξάρτητα από την ηλικιακή 
του ομάδα και από το 
κοινωνικοοικονομικό του υπόβαθρο, έχει 
δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση, 
κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
επανειδίκευση και διά βίου μάθηση χωρίς 
αποκλεισμούς, προκειμένου να αποκτά και 
να διατηρεί τις δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να αναπτύξει στον μέγιστο 
βαθμό τις προσωπικές και επαγγελματικές 
δυνατότητές του·

Or. en

Τροπολογία 26
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του, καθώς και 
να διάγει αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο·

Or. en

Τροπολογία 27
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
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άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του·

άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες που θα του επιτρέψουν 
να αναπτύξει στον μέγιστο βαθμό τις 
επαγγελματικές και προσωπικές 
δυνατότητές του·

Or. en

Τροπολογία 28
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου 
να αποκτά και να διατηρεί τις δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον 
μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές και 
προσωπικές δυνατότητές του·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση, προκειμένου να αποκτά και να 
διατηρεί τις δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να αναπτύξει στον μέγιστο 
βαθμό τις επαγγελματικές και προσωπικές 
δυνατότητές του·

Or. es

Τροπολογία 29
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία Covid-19 κατέδειξε βαθιές 
διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ψηφιακή εκπαίδευση, τα ψηφιακά 
εργαλεία και το διαδίκτυο μεταξύ των 
εκπαιδευομένων, ιδίως όσων προέρχονται 
από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως 
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είναι, μεταξύ άλλων, οι χαμηλού 
εισοδήματος, μονογονικές και μεγάλες 
οικογένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ένα πέμπτο των παιδιών στην ΕΕ δεν 
διέθεταν τους δύο από τους πέντε 
σημαντικούς πόρους για την εξ 
αποστάσεως μάθηση1α·λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση διέφερε 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο·
_________________
1α Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ενημερωτικά 
σημειώματα πολιτικής περί 
δικαιοσύνης 4/2020 με τίτλο 
«Educational inequalities in Europe and 
physical school closures during Covid-19» 
(Χάσμα εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην 
Ευρώπη και το κλείσιμο των σχολείων 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-
19), 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fai
rness_pb2020_wave04_covid_education_j
rc_i1_19jun2020.pdf 

Or. en

Τροπολογία 30
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025 βασίζεται 
κυρίως σε δεδομένα που συλλέχθηκαν 
πριν από την πανδημία, τα οποία, ως εκ 
τούτου, δεν λαμβάνουν υπόψη τον πολύ 
σοβαρό αντίκτυπο που είχε στους νέους 
από άποψη εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, αλλά και από οικονομική 
και κοινωνική άποψη·
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Or. it

Τροπολογία 31
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου 
μάθηση δεν αποτελούν μόνον ατομική 
αλλά και κοινωνική ευθύνη, καθώς το 
χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων και 
η χαμηλή συμμετοχή ενηλίκων στην 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μειώνουν 
τις εργασιακές τους ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας, δημιουργώντας κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες και 
συμβάλλοντας σε υψηλά επίπεδα 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 32
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα των εργαζομένων που 
προκύπτει από τις ανάγκες της αγοράς ή 
την αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης 
αυτών των εργαζομένων στη χώρα τους 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
ενθαρρύνεται, και λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι το δικαίωμα κάθε εργαζομένου 
να ζει στη χώρα του πρέπει να παραμείνει 
στόχος προς επίτευξη και σχέδιο προς 
υπεράσπιση·
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Or. fr

Τροπολογία 33
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι 
ήταν από τα κύρια θύματα της 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που 
προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19, 
χάνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διά 
ζώσης μαθήματα στο σχολείο και το 
πανεπιστήμιο και συσσωρεύοντας 
σοβαρά κενά όσον αφορά τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες, σε συνδυασμό με την 
απώλεια της κοινωνικότητας, σε μια 
αποφασιστική στιγμή για τη διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς τους και τη 
μετάβαση στην ενήλικη ζωή· επίσης είναι 
από τις κοινωνικές ομάδες που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την ανεργία, 
λόγω της επικράτησης των προσωρινών 
συμβάσεων και των συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου που δεν έχουν 
ανανεωθεί, όπως σημείωσε η ΔΟΕ, η 
οποία τόνισε ότι ένας στους πέντε νέους 
είχε χάσει τη δουλειά του ήδη στο πρώτο 
πανδημικό κύμα·

Or. it

Τροπολογία 34
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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πανδημία Covid-19 έχει αποκαλύψει ένα 
ευρύ χάσμα μεταξύ των ψηφιακών 
δεξιοτήτων των ανθρώπων και των 
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση στις 
ψηφιακές δεξιότητες θα εξακολουθήσει 
να κατέχει εξέχουσα θέση και μετά το 
πέρας της πανδημίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, κατά μέσο όρο, δύο στους 
πέντε Ευρωπαίους ηλικίας 16-74 ετών 
δεν διαθέτουν τις εν λόγω δεξιότητες1β·

_________________
1β Eurostat: «Do young people in the EU 
have digital skills?» (Διαθέτουν ψηφιακές 
δεξιότητες οι νέοι στην ΕΕ;) 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20200715-1

Or. en

Τροπολογία 35
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία Covid-19 είχε σοβαρό 
αντίκτυπο στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσμενής 
προοπτική της οικονομίας επηρεάζει το 
ποσοστό ανεργίας που αυξήθηκε 
από 6,5 % σε 7,5 % κατά τη διάρκεια του 
έτους 2020 και ότι ιδίως οι νέοι που 
εντάσσονταν στο εργατικό δυναμικό κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας 
δυσκολεύτηκαν να εξασφαλίσουν την 
πρώτη τους θέση εργασίας1γ·λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι νέοι γονείς έπρεπε να 
στηρίξουν την εκπαίδευση και τη 
φροντίδα των παιδιών τους πέραν της 
δικής τους εργασίας, γεγονός που 
δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες για την 
ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά 
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εργασίας·
_________________
1γ Eurostat: Κοινωνία και εργασία, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-
19/society-work

Or. en

Τροπολογία 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
εκπαιδευτική περιθωριοποίηση που 
προκύπτει από το άθροισμα μεταξύ των 
νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους 
νωρίς και εκείνων που υποφέρουν από 
καθυστερήσεις ή δυσκολίες στην 
ολοκλήρωσή τους βάσει 
χρονοδιαγράμματος, αφορούσε έναν 
στους πέντε νέους πριν από την 
πανδημία, αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερα 
ανησυχητική εικόνα της εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αυτή η 
ομάδα ανθρώπων εκτίθεται σε 
συγκεκριμένες δυσκολίες στην εύρεση 
ποιοτικής εργασίας και σε κινδύνους που 
οδηγούν, σε πολλές περιπτώσεις, στη 
φτώχεια, την περιθωριοποίηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. it

Τροπολογία 37
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι 
καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πολιτική απασχόλησης είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πραγματική 
βιομηχανική πολιτική, ότι ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός πρέπει να μπορεί να 
περιορίζεται μέσω ενός έξυπνου 
προστατευτισμού που συμβάλλει στην 
αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ και 
του αθέμιτου ανταγωνισμού, και ότι η 
αναγνώριση των προσόντων και των 
περιόδων μαθητείας αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και 
του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 38
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και η 
αναγνώριση των προσόντων και των 
περιόδων μαθητείας και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αποκτώνται 
μέσω άτυπης μάθησης και εθελοντισμού, 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και του 
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 39
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα άτομα με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων και προσόντων διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των 
προσόντων και των περιόδων μαθητείας 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και του 
εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
βιώσιμη οικονομία που παρέχει ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και βελτιώνει την 
ευημερία της κοινωνίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
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βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 41
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών, των εθελοντών και του 
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 42
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
ποιοτικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων 
και των περιόδων μαθητείας αποτελεί 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό 
είναι καίριας σημασίας για μια παγκοσμίως 
ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει 
σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των 
προσόντων και των περιόδων μαθητείας 
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βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εκπαιδευομένων, των 
εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ·

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και του 
εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 43
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι 
δείκτες που χρησιμοποίησε η Επιτροπή, 
όπως εκείνοι της απασχολησιμότητας ή 
το διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης 
των σπουδών και της πρώτης σύμβασης 
εργασίας, δεν αντιπροσωπεύουν 
αποτελεσματικές και επαρκείς 
παραμέτρους για τη μέτρηση τόσο της 
ποιότητας της πορείας εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε όσο 
και την ποιότητα της ίδιας της 
απασχόλησης, καθώς δεν σχετίζονται με 
βασικούς παράγοντες, όπως η διάρκεια 
της σύμβασης εργασίας και η ποιότητα 
του μισθού, οι οποίοι, αντίθετα, είναι 
απαραίτητοι για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής πρόσβασης των νέων 
στις λεγόμενες ποιοτικές θέσεις εργασίας, 
οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη 
προϋπόθεση για την ανεξαρτησία από την 
οικογένεια προέλευσης και τον σχεδιασμό 
μακροπρόθεσμων έργων ζωής·

Or. it

Τροπολογία 44
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, χάρη 
στις προηγούμενες κρίσεις, έχει 
αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια 
κοινωνικά δίκαιη κοινωνία, για την 
ευημερία και την οικονομία και έχει 
συμβάλει στην προώθηση των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών1α·
_________________
1α Kushnir, I. (2021). «The Role of the 
European Education Area in European 
Union Integration in Times of Crises» 
(«Ο ρόλος που διαδραματίζει ο 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης στην 
ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
καιρούς κρίσης»). European Review, 1-
21.doi:10.1017/S1062798721000016

Or. en

Τροπολογία 45
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν 
άνισα τα αποτελέσματα των διττών 
συστημάτων ΕΕΚ μεταξύ των κρατών 
μελών και ότι πολλά εθνικά συστήματα 
στην Ευρώπη δεν διαθέτουν τη θεσμική 
ικανότητα που απαιτείται για τον εν λόγω 
τύπο ανάπτυξης δεξιοτήτων·2α

_________________
2α Šćepanović, V., & Martín Artiles, A. 
(2020). «Dual training in Europe: a policy 
fad or a policy turn?» (Διττή κατάρτιση 
στην Ευρώπη: πρόσκαιρη μανία ή 
μεταστροφή της πολιτικής;) Transfer: 
European Review of Labour and 
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Research, 26(1), 15–26. 
https://doi.org/10.1177/102425891989831
7

Or. en

Τροπολογία 46
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης των 
ικανοτήτων των ενηλίκων του ΟΟΣΑ 
καταδεικνύει ένα σταθερό υψηλό 
ποσοστό ενηλίκων και εφήβων που δεν 
διαθέτει επαρκείς βασικές δεξιότητες·3α

_________________
3α Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές 
ικανότητες της διά βίου μάθησης 
ST/9009/2018/INIT

Or. en

Τροπολογία 47
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, η πρόοδος που 
σημειώθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης 
των ενηλίκων ήταν αργή και πολύ άνιση 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι ο 
στόχος για το 2020 δεν έχει επιτευχθεί·4α

_________________
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4α Έκθεση παρακολούθησης της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2020), 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Or. en

Τροπολογία 48
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη 
διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών 
στην αγορά εργασίας, αλλά και για την 
κοινωνική ζωή, καθώς και για την 
οικονομία της ΕΕ και την κοινωνική 
ευημερία, ιδίως ενόψει της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης, της 
δημογραφικής αλλαγής και της 
παγκοσμιοποίησης, οι οποίες μεταβάλλουν 
το περιεχόμενο της απασχόλησης και των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 49
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, 
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της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή, 
καθώς και για την οικονομία και την 
κοινωνική ευημερία της Ένωσης, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 50
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την διά βίου κατάρτιση 
και την αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων 
θα είναι ζωτικής σημασίας για την 
οικονομία της ΕΕ και την κοινωνική 
ευημερία, ιδίως ενόψει της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης, της 
δημογραφικής αλλαγής, της 
παγκοσμιοποίησης και της πανδημίας 
COVID-19, οι οποίες μεταβάλλουν το 
περιεχόμενο της απασχόλησης και των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. fr

Τροπολογία 51
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
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αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη τεχνικών 
δεξιοτήτων, θα είναι ζωτικής σημασίας για 
την οικονομία της ΕΕ και την κοινωνική 
ευημερία, ιδίως ενόψει της πράσινης και 
της ψηφιακής μετάβασης, της 
δημογραφικής αλλαγής και της 
παγκοσμιοποίησης, οι οποίες μεταβάλλουν 
το περιεχόμενο της απασχόλησης και των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 52
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
και την κοινωνική ευημερία των κρατών 
μελών της ΕΕ, ιδίως ενόψει της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης, της 
δημογραφικής αλλαγής και της 
παγκοσμιοποίησης, οι οποίες μεταβάλλουν 
το περιεχόμενο της απασχόλησης και των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. fr

Τροπολογία 53
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 54
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και 
της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της 
απασχόλησης και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων και προσόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα 
είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία 
της ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως 
ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, καθώς και της δημογραφικής 
αλλαγής, οι οποίες επηρεάζουν το 
περιεχόμενο της απασχόλησης και των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων·

Or. es

Τροπολογία 55
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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πανδημία αποτελεί ευκαιρία να 
επανεξεταστεί το μέλλον της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης με στόχο τη 
δημιουργία ενός περισσότερο ανθεκτικού 
εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς 
αποκλεισμούς, το οποίο θα προετοιμάζει 
τους εκπαιδευόμενους καλύτερα, και την 
ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού το 
οποίο θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες που θα προκύψουν 
μελλοντικά στον πλανήτη και στις 
πολλαπλές παγκόσμιες προκλήσεις που 
υφίστανται σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
αναγνωρίζει τον ρόλο των σχολείων, των 
ιδρυμάτων κατάρτισης και των 
πανεπιστημίων στην υλοποίηση των 
αλλαγών που απαιτούνται για μια επιτυχή 
πράσινη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
εκπαίδευσης δεν αποκαλύπτει έναν σαφή 
και δεσμευτικό μηχανισμό που συνδέει 
αυτήν τη στρατηγική με συγκεκριμένα 
συστήματα χρηματοδότησης και 
παρακολούθησης, τόσο στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2021-2027 όσο και στο πλαίσιο του μέσου 
Next Generation EU·

Or. it

Τροπολογία 57
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Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία COVID-19 έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην κοινωνική οικονομία της 
αγοράς της ΕΕ και στη μεταβαλλόμενη 
φύση των αναγκών μας στην αγορά 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση και κατάρτιση, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση είναι 
ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση 
ευκαιριών και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργεί η κρίση·

Or. en

Τροπολογία 58
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διοικητική απλούστευση, η διαφάνεια 
των προτεινόμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης καθώς και η καταπολέμηση 
των παρεκτροπών στον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση της κατάστασης στον τομέα 
της επαγγελματικής κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 59
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Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν 
των βασικών δεξιοτήτων που είναι 
υψίστης σημασίας, είναι επίσης 
σημαντική η εστίαση στην απόκτηση 
γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και 
εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική 
σκέψη, η επιχειρηματικότητα, η 
δημιουργικότητα, οι διαπολιτισμικές και 
οι διαθρησκευτικές ικανότητες, η 
ομαδική εργασία και ο γραμματισμός στα 
μέσα επικοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 60
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ, το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και η 
οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, καθώς και η πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 61
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει ως 
στόχο να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε 
χρόνο τουλάχιστον το 60 % όλων των 
ενηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 62
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
τα κράτη μέλη επένδυσαν κατά μέσο όρο 
το 4,6 % του συνολικού ΑΕΠ στην 
εκπαίδευση1α·
_________________
1α 
https://op.europa.eu/webpub/eac/educatio
n-and-training-monitor-
2020/el/index.html

Or. en

Τροπολογία 63
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο 
Next Generation EU θα πρέπει καθαυτό 
να βλέπει τους νέους ως τους πρώτους 
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δικαιούχους, παρέχοντάς τους τη μέγιστη 
δυνατή εκπαίδευση, κατάρτιση και 
ευκαιρίες απασχόλησης· σύμφωνα με ένα 
μακροπρόθεσμο όραμα βάσει του οποίου 
η Ευρώπη, προκειμένου να τεθεί σε 
τροχιά επανεκκίνησης, πρέπει να 
επανεπενδύσει στη συμμετοχή και την 
ενεργό συμβολή των νεότερων γενεών·

Or. it

Τροπολογία 64
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
της νόσου COVID επιδείνωσε τα 
υφιστάμενα χάσματα και τις ανισότητες 
σχετικά με την πρόσβαση σε εκπαίδευση 
και δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη τον 
σημαντικό αντίκτυπο που έχουν στις 
προοπτικές απασχόλησης, στις αποδοχές 
και στην ένταξη των πολιτών στην 
κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές που αποσκοπούν στην 
οικοδόμηση εκπαιδευτικών συστημάτων 
και αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς 
θα πρέπει να είναι διατομεακές·

Or. en

Τροπολογία 65
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 
2016 έχουν χορηγηθεί σημαντικά 
χρηματοδοτικά κονδύλια στο πρόγραμμα 
«Σχολείο-Πρεσβευτής» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
εν λόγω πρόγραμμα υποτίθεται ότι έχει 
σκοπό να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε 
θέματα ΕΕ κατά τρόπο «ουδέτερο»·

Or. en

Τροπολογία 66
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων και 
κριτηρίων αναφοράς καθώς και ενός 
συστήματος παρακολούθησης της 
εφαρμογής τους είναι καίριας σημασίας 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025·

Or. en

Τροπολογία 67
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυγλωσσία και οι γλωσσικές δεξιότητες 
αποτελούν βασικές πτυχές της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και της 
ένταξης στην αγορά εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόταση της Επιτροπής δεν αναδεικνύει 
κανένα μηχανισμό πραγματικού και 
αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
και άλλων βασικών πρωτοβουλιών για το 
μέλλον των νέων, όπως η ενισχυμένη 
Εγγύηση για τη Νεολαία και οι Τοπικές 
Συμφωνίες για τις Δεξιότητες·

Or. it

Τροπολογία 69
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές δεξιότητες, καθώς επίσης και 
οι μη τυπικές και οι άτυπες δεξιότητες 
έχουν αποκτήσει ολοένα και περισσότερη 
σημασία για να συμμετέχουν ενεργά οι 
πολίτες στην αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία συνολικά· 
συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού 
στα μέσα επικοινωνίας, της κριτικής 
σκέψης και της καινοτόμου σκέψης·

Or. en
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Τροπολογία 70
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία Covid-19 και τα μέτρα 
εγκλεισμού έχουν περιορίσει τους χώρους 
στους οποίους τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να 
αναπτύσσουν τις κοινωνικές δεξιότητές 
τους στο σχολικό δίκτυο, στο δίκτυο των 
ομοτίμων και της διευρυμένης 
οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 71
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική αύξηση στη χρήση 
των δημόσιων πόρων για την 
αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και 
στον τομέα της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 72
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 
μόνο το 49,1 % των εκπαιδευτικών της 
Ένωσης έλαβαν επίσημη τυπική 
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση 
στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)2α·
_________________
2α 
https://op.europa.eu/webpub/eac/educatio
n-and-training-monitor-
2020/el/index.html

Or. en

Τροπολογία 73
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο 
από το 5 % των Ευρωπαίων φοιτητών 
έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα 
Erasmus, το οποίο στην πραγματικότητα 
είναι προσβάσιμο μόνο σε φοιτητές 
πανεπιστημίου των οποίων οι οικογένειες 
είναι σε θέση να αναλάβουν τουλάχιστον 
ένα μέρος του κόστους αυτής της 
θεμελιώδους εμπειρίας εκπαίδευσης και 
ζωής·

Or. it

Τροπολογία 74
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση θα πρέπει να 
αποσκοπούν πρωτίστως στην επίτευξη 
της ανάπτυξης των εκπαιδευομένων και 
να εκτιμούν τη συνολική ανάπτυξη και 
εξέλιξη κάθε ατόμου, με ιδιαίτερη 
προσοχή σε όλες τις πτυχές του ατόμου 
και χωρίς η εκπαίδευση να αποσκοπεί 
αποκλειστικά και μόνο στην 
απασχολησιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 75
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως το 
2025 τουλάχιστον τέσσερις στους πέντε 
απόφοιτοι ΕΕΚ αναμένεται να 
απασχολούνται και τρεις στους πέντε 
αναμένεται να επωφεληθούν από 
κατάρτιση στον χώρο εργασίας3α·
_________________
3α 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/3_en_document_travail_service_part1_v3
_en_0.pdf

Or. en

Τροπολογία 76
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν 
από την ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM) σε προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, 
παρόμοια προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις 
κοινωνικές επιστήμες, εφόσον, μεταξύ 
άλλων, μπορούν να συνεισφέρουν στην 
κοινωνική διάσταση της διττής πράσινης 
και ψηφιακής μετάβασης και να 
οδηγήσουν σε ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση των ψηφιακών και 
επιστημονικών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 77
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM 
(2020) 0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και 
εκπαιδευτές, τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
γεωπολιτική διάσταση) και μία δέσμη 
στόχων με στόχο τη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων και την εξασφάλιση 
ανθεκτικών και μελλοντοστραφών 
εκπαιδευτικών συστημάτων·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 78
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων· ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η 
πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε 
δεδομένα πριν από την πανδημία και, 
συνεπώς, δεν λαμβάνει υπόψη το πλήρες 
φάσμα ζημιών που προκλήθηκαν από την 
πανδημία στους νέους Ευρωπαίους, 
δημιουργώντας μια υπερβολικά 
αισιόδοξη εικόνα η οποία δεν λαμβάνει 
υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι 
αυξημένες οικονομικές ανισότητες και τα 
κοινωνικά ζητήματα κινδυνεύουν να 
επηρεάσουν τις σπουδές, τις ευκαιρίες 
εργασίας και ζωής των νεότερων γενεών·

Or. it

Τροπολογία 79
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων· υπενθυμίζει ότι η 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025 συνιστά έναν 
τρόπο να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού ως κινητήριες δυνάμεις για 
οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία 
θέσεων εργασίας καθώς και για βελτίωση 
της κοινωνικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 80
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 



AM\1230621EL.docx 43/106 PE692.688v01-00

EL

μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων, ως ένα στρατηγικό 
περίγραμμα για μια ολοκληρωμένη 
πολιτική για οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θέσουν σαφείς προτεραιότητες 
προκειμένου να επιτύχουν έναν αποδοτικό 
και αποτελεσματικό Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025·

Or. en

Τροπολογία 81
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 
τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 
30 Σεπτεμβρίου 2020 και τίτλο 
«Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM (2020) 
0625), η οποία περιλαμβάνει έξι 
διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα 
των φύλων, πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική 
διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την 
εξασφάλιση ανθεκτικών και 
μελλοντοστραφών εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

Or. es

Τροπολογία 82
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
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Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εξακολουθεί να θεωρεί την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση κοινή 
επένδυση όχι μόνο για την ανάκαμψη, την 
ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, αλλά 
και για τη διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής της και την παροχή δυνατότητας 
σε όλους τους ανθρώπους να επιλέξουν 
την πορεία της ζωής τους· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών 
μελών να διασφαλίσουν την ύπαρξη 
εκπαιδευτικής συνέχειας κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19· 
επισημαίνει την ανάγκη μεγαλύτερης 
συνεργασίας και ανταλλαγής πρακτικών 
σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά κοινές 
ευκαιρίες και προκλήσεις που σχετίζονται 
με την εκπαίδευση και την κατάρτιση· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
μέσου Next Generation EU και τα κράτη 
μέλη μέσω των εθνικών τους σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να 
διασφαλίσουν ότι θα διατίθεται 
σημαντικό μέρος των πόρων και των 
μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την έρευνα· ζητεί ένα 
εκσυγχρονισμένο και πλήρως 
ανεπτυγμένο σύστημα διακυβέρνησης για 
την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης, βάσει του πλαισίου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020 (ΕΚ 
2020)·

Or. en

Τροπολογία 83
Anne Sander
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι για να μετατραπεί η 
ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης σε πραγματικότητα, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν τα 
υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, όπως το πρόγραμμα 
Erasmus+, το οποίο προωθεί τη 
μαθησιακή κινητικότητα σε όλη την 
Ευρώπη και πέραν αυτής· επικροτεί, ως 
εκ τούτου, τον ενισχυμένο προϋπολογισμό 
του προγράμματος Erasmus+ για την 
περίοδο 2021-2027 και τα νέα μέτρα που 
έχουν μεταξύ άλλων ως στόχο να 
καταστήσουν την πρόσβαση στο 
πρόγραμμα περισσότερο δίκαιη και 
συμμετοχική, να μειώσουν τις ανισότητες 
που συνδέονται με την αναπηρία, να 
ενισχύσουν την επαγγελματική 
κατάρτιση, ή ακόμη και να μειώσουν τις 
εδαφικές αποκλίσεις μέσω της 
απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών· χαιρετίζει, ιδίως, τη βασική 
δράση 1 του προγράμματος που στηρίζει, 
μεταξύ άλλων, την κινητικότητα των 
εκπαιδευομένων με σκοπό την 
εξασφάλιση καλύτερης 
απασχολησιμότητας και ενισχυμένου 
επιχειρηματικού πνεύματος·

Or. fr

Τροπολογία 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 ανέδειξε την καίρια σημασία 
που έχει για την εκπαίδευση η 
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συνδεσιμότητα πολύ υψηλής 
χωρητικότητας στο διαδίκτυο· 
υπογραμμίζει ότι όλα τα κενά 
συνδεσιμότητας και εξοπλισμού θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται το 
συντομότερο δυνατό μέσω 
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, καθώς και 
μέσω χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών και ιδιωτικών 
χρηματοδοτήσεων· τονίζει ότι, μετά την 
πανδημία COVID-19, η εξ αποστάσεως 
μάθηση θα μπορούσε να αποτελέσει 
τμήμα μιας σύγχρονης προσέγγισης 
«συνδυασμένης μάθησης», δηλαδή μιας 
ολοκληρωμένης υβριδικής μεθόδου 
μάθησης η οποία συνδυάζει 
παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, όπως 
την άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή, με 
εξ αποστάσεως δραστηριότητες μέσω 
υπολογιστή·

Or. en

Τροπολογία 85
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο του 
Ευρωπαϊκού Χώρου για την Εκπαίδευση 
βάσει ποιοτικών και καθαρά ποσοτικών 
δεικτών, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του 
τύπου του συμβατικού πλαισίου, της 
διάρκειας και της ποιότητας των μισθών, 
που αντιπροσωπεύουν θεμελιώδεις 
παραμέτρους για τον καθορισμό της 
ποιότητας εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης που λαμβάνεται, αλλά και να 
προβλέψει με πιο ρεαλιστικό τρόπο τις 
δυνατότητες ανθρώπινης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων, 
καθώς και τους πιθανούς κινδύνους 
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φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. it

Τροπολογία 86
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 165), η 
Ένωση πρέπει να σέβεται πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον 
αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας 
και την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων· υπενθυμίζει, επίσης, ότι 
όσον αφορά ιδίως τις αρμοδιότητες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
απορρέουν από το ίδιο άρθρο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
αποφεύγει την προώθηση οποιασδήποτε 
εναρμόνισης των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών 
μελών στον τομέα της εκπαίδευσης·

Or. es

Τροπολογία 87
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, πρέπει 
να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι 
βασικοί τομείς στους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει 



PE692.688v01-00 48/106 AM\1230621EL.docx

EL

και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και να εφαρμοστούν σε 
συμμόρφωση με τους στόχους και τα 
κριτήρια αναφοράς που έχουν αναπτυχθεί 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών 
και των ενώσεων υπέρ της οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή να σέβεται τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών να 
οργανώνουν και να διαχειρίζονται τα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 165 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι, παρ’ όλο που 
έχουν γίνει βελτιώσεις στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Εκπαίδευσης όσον αφορά τις 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για τους νέους, οι οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες παραμένουν ο 
πρώτος παράγοντας διακρίσεων στην 
πρόσβαση των νέων στις καλύτερες 
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ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
και προκύπτει ότι η πρόταση 
συγκέντρωσης πόρων σε λίγα κέντρα 
αριστείας, αντί να επενδύει σε μια ευρεία 
παρουσία και δημιουργία ποιοτικών 
επαγγελματικών σχολών και ινστιτούτων, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές 
περιοχές, κινδυνεύει πραγματικά να 
επιδεινώσει τα κενά κατάρτισης και τις 
ευκαιρίες εργασίας και ζωής για τις 
νεότερες γενιές, ευνοώντας και μη 
καταπολεμώντας το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών 
και της διαρροής επιστημονικού 
κεφαλαίου·

Or. it

Τροπολογία 90
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επικροτεί τη νέα δράση 
επαγγελματικής κινητικότητας Erasmus 
Pro, η οποία παρέχει στους 
εκπαιδευόμενους και τους 
μαθητευόμενους τη δυνατότητα να 
διαμείνουν στο εξωτερικό για περίοδο 
διάρκειας τριών έως δώδεκα μηνών με 
σκοπό την ανάπτυξη των επαγγελματικών 
και γλωσσικών δεξιοτήτων τους· καλεί 
την Επιτροπή, καθώς και τα κράτη μέλη, 
να στηρίξουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων αλλά και των 
επιχειρήσεων σε αυτή τη διασυνοριακή 
δράση απόκτησης επαγγελματικών 
προσόντων· επισημαίνει, ως εκ τούτου, 
ότι είναι αναγκαίο να δρομολογηθεί 
ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης του 
κοινού για την προώθηση αυτών των 
ευκαιριών·

Or. fr
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Τροπολογία 91
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι χρηματοδοτικά κονδύλια της 
ΕΕ διοχετεύονται σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών και την 
προώθηση των υποτιθέμενων οφελών που 
τους αποφέρει η ΕΕ· τονίζει ότι 
προγράμματα τέτοιου χαρακτήρα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν θα 
μπορέσουν ποτέ να καταστούν 
πραγματικά ουδέτερα· θεωρεί ότι τα εν 
λόγω προγράμματα προπαγάνδας υπέρ 
της ΕΕ συνιστούν σαφή παραβίαση του 
άρθρου 165 της ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, 
ζητεί να διακοπεί αμελλητί η 
χρηματοδότηση των εν λόγω 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 92
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να μειωθεί το ποσοστό των νέων ηλικίας 
15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην 
ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις 
θετικές επιστήμες έως το 2025, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν βασικό 
στόχο που δεν επιτεύχθηκε από την 
Ένωση κατά το προηγούμενο στρατηγικό 
πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης (ΕΚ 
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2020), και του οποίου η επίτευξη είναι 
απαραίτητη για τη μετέπειτα 
επαγγελματική και εργασιακή επάρκεια 
αυτών των νέων·

Or. es

Τροπολογία 93
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι, για την επιτυχή 
μετάβαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης, απαιτείται ένα 
ολοκληρωμένο οικοσύστημα για τη 
στήριξη όλων των σχετικών μερών, όπως 
είναι, μεταξύ άλλων, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, οι εργοδότες, οι κοινότητες 
ειδημόνων, ο μη κυβερνητικός τομέας και 
οι φιλανθρωπικές οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 94
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δημιουργία διακρατικών κέντρων 
αριστείας, τα οποία έχουν ως κύριο στόχο 
τη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας 
μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου, 
με σκοπό την ενίσχυση των 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης·

Or. fr
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Τροπολογία 95
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επικροτεί την πρωτοβουλία των 
«ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» που ευνοεί 
την αριστεία στην έρευνα και την 
εκπαίδευση και, παράλληλα, 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην 
ουσιαστική υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η 
συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και 
του επιχειρηματικού κόσμου μπορεί να 
τονώσει την κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και να προωθήσει την 
καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 96
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης· τονίζει ότι αυτοί 
οι στόχοι πρέπει να βρουν επαρκή 
οικονομική κάλυψη τόσο στον νέο 
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προϋπολογισμό 2021-2027 όσο και στο 
μέσο Next Generation EU, το οποίο 
εφόσον είναι αφιερωμένο στην 
οικοδόμηση μιας Ευρώπης για τις 
μελλοντικές γενιές θα πρέπει να έχει ως 
πρώτους δικαιούχους τους νέους, 
δεδομένου ότι η οικονομική και 
κοινωνική ανάκαμψη δεν θα είναι 
ρεαλιστικά δυνατή χωρίς την ενεργή 
συμβολή των νεότερων γενεών· για τον 
λόγο αυτόν, τα Εθνικά Σχέδια 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να αξιολογούνται κυρίως με βάση 
την ικανότητα να επενδύουν και να 
δημιουργούν ποιοτικές ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης για τους νέους·

Or. it

Τροπολογία 97
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης προσβάσιμης και οικονομικά 
προσιτής ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) και των μη τυπικών 
και άτυπων ικανοτήτων, καθώς και της 
παροχής ευέλικτων μαθησιακών 
διαδρομών για όλους σε ολόκληρη την 
Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης με στόχο να 
διασφαλιστούν η αναβάθμιση 
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δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και τα 
προσόντα για όλους· ζητεί, εν 
προκειμένω, την πλήρη αναγνώριση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σύμφωνα με τη σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την 
επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 98
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης του δικαιώματος ποιοτικής 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία 
θα στηρίζεται από βιώσιμες δημόσιες 
επενδύσεις, και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους 
κάθε ηλικίας σε ολόκληρη την Ένωση, 
ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, την ανάγκη να διασφαλιστεί 
ισότιμη πρόσβαση στην κατάρτιση 
εργαζομένων για όλους τους 
εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τις 
συμβατικές καταστάσεις, τον μισθό και 
τα επίπεδα δεξιοτήτων τους· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης με στόχο την 
επίτευξη του δικαιώματος στην 
αναβάθμιση δεξιοτήτων, την 
επανειδίκευση και τα προσόντα για 
όλους·

Or. en



AM\1230621EL.docx 55/106 PE692.688v01-00

EL

Τροπολογία 99
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της 
επανεκπαίδευσης, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για 
όλους σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης 
για τα μικροδιαπιστευτήρια και τους 
ατομικούς λογαριασμούς μάθησης· 
υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς πρέπει να καταστεί 
προσβάσιμη για όλους όσον αφορά τη 
γεωγραφική και οικονομική 
προσβασιμότητα, αλλά και όσον αφορά 
τη φυσική προσβασιμότητα των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τους 
εκπαιδευόμενους με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 100
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
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βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει 
τη δρομολόγηση του προγράμματος 
Erasmus + για την περίοδο 2021-2027· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προάγουν και να 
διευκολύνουν την αυξημένη κινητικότητα 
για τους εκπαιδευτικούς και τους 
εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας· ζητεί 
αλληλοσυμπλήρωση και αμοιβαία 
ενίσχυση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης, του Θεματολογίου 
δεξιοτήτων, της σύστασης του 
Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕΚ και 
αλληλένδετων πρωτοβουλιών πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 101
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης επικεντρωμένης στον 
εκπαιδευόμενο ποιοτικής εκπαίδευσης και 
μαθητείας χωρίς αποκλεισμούς και της 
προώθησης της διά βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), για 
όλους σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης 
για τα μικροδιαπιστευτήρια και τους 
ατομικούς λογαριασμούς μάθησης·

Or. en



AM\1230621EL.docx 57/106 PE692.688v01-00

EL

Τροπολογία 102
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

2. τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης ποιοτικής και περιεκτικής 
εκπαίδευσης και της προώθησης της διά 
βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για τα 
μικροδιαπιστευτήρια και τους ατομικούς 
λογαριασμούς μάθησης·

Or. es

Τροπολογία 103
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

πιστεύει ότι η ποιότητα του έργου για 
έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως 
το 2025 εξαρτάται αυστηρά από την 
ικανότητα να προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προκειμένου να δημιουργηθούν 
καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για 
τους νέους μετά το πέρας την πανδημίας· 
σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί ένας σαφής και διαφανής 
πολιτικός-χρηματοοικονομικός δεσμός 
τόσο με την ενισχυμένη Εγγύηση για τη 
Νεολαία, για την καταπολέμηση του 
φαινομένου ΕΑΑΚ (εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης) και της 
μακροχρόνιας ανεργίας με ανανεωμένο 
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σθένος, όσο και με τις Τοπικές 
Συμφωνίες Δεξιοτήτων, να διασφαλίσει 
ότι τα μαθήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα βρουν αποτελεσματική 
ανταπόκριση σε τοπικό επίπεδο, 
υποστηρίζοντας τις τοπικές αρχές και τις 
εταιρείες στις διαδικασίες 
αναδιαμόρφωσης και παραγωγικής 
προσαρμογής ενόψει των προκλήσεων 
που θέτει η ψηφιοποίηση και η πράσινη 
επανάσταση, και να ανανεωθεί ένας 
ισχυρός δεσμός μεταξύ της παραγωγικής 
κλίσης και της απασχόλησης μιας 
περιοχής, προκειμένου να 
εξουδετερωθούν τα φαινόμενα της 
διαρροής επιστημονικού κεφαλαίου και 
μείωσης του πληθυσμού των αγροτικών 
περιοχών·

Or. it

Τροπολογία 104
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επιμένει ότι η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να 
αξιοποιηθεί ως μία οδός αριστείας που 
οδηγεί στην απασχόληση, πλήρως 
ενσωματωμένη στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης και αναγνωρισμένη στην 
αγορά εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την πρωτοβουλία για τα κέντρα 
επαγγελματικής αριστείας και την 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης 
για τα μικροδιαπιστευτήρια, τη 
διαμόρφωση ενοτήτων και τους 
ατομικούς λογαριασμούς μάθησης· 
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
προσπάθειες για μεγαλύτερες περιόδους 
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κινητικότητας στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, με μια 
ουσιαστική νομοθετική πράξη για τη 
μαθητεία στην Ευρώπη και σε 
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα· 
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την 
κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με στόχο 
την άρση των εναπομεινάντων εμποδίων 
για την ευρωπαϊκή κινητικότητα, όπως 
τα γλωσσικά και διοικητικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 105
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη και 
αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής μετά την 
πανδημία πρέπει να διασυνδέονται με τις 
κοινωνικές προκλήσεις και την πράσινη 
και την ψηφιακή μετάβαση, καλεί την 
Επιτροπή και ιδίως τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση σε 
ποιοτική εκπαίδευση και να διευκολύνουν 
την πρόσβαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού, και 
συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων 
χαμηλών προσόντων/δεξιοτήτων και των 
ατόμων από οικογένειες μεταναστών· 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή διάφορων 
εκπαιδευτικών ενδιαφερόμενων μερών σε 
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ιδίως τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, την κοινωνία των 
πολιτών και τη μη τυπική εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 106
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν διεξοδικά τα προγράμματα 
σπουδών, προκειμένου αυτά να 
επικαιροποιηθούν, να αποκτήσουν 
διαχρονικό χαρακτήρα και να είναι σε 
θέση να προετοιμάσουν τους 
εκπαιδευόμενους ώστε οι δεξιότητές τους 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας, αντικατοπτρίζοντας 
την πολυφωνία των κοινωνιών και 
ταυτόχρονα παρέχοντας έναν χώρο όπου 
οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
διαμορφώσουν τη διαδικασία μάθησης, η 
οποία θα προσαρμόζεται στις ατομικές 
ανάγκες των εκπαιδευομένων, και δη των 
εκπαιδευομένων με αναπηρία και ειδικές 
ανάγκες ή όσων προέρχονται από 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 107
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπενθυμίζει την έλλειψη ορισμού 
των μικροδιαπιστευτηρίων, η οποία 
εξακολουθεί να υφίσταται, και τον πιθανό 
αρνητικό τους αντίκτυπο στην πρόσβαση 
στην απασχόληση και στην ποιότητα και 
τη διάρκεια των θέσεων εργασίας· τονίζει 
ότι τα μικροδιαπιστευτήρια μπορούν να 
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είναι μόνον συμπληρωματικά προς τα 
πλήρη προσόντα και ότι τα 
μικροδιαπιστευτήρια θα πρέπει να 
υπόκεινται τόσο σε κοινωνικό διάλογο για 
τα επαγγελματικά προσόντα και σε 
συλλογικές συμβάσεις, όσο και σε 
αυστηρή ρύθμιση και παρακολούθηση·

Or. en

Τροπολογία 108
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. σημειώνει ότι οι νέες 
πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 
δρομολογηθούν ως αποτέλεσμα της 
ανακοίνωσης με ημερομηνία 30 
Σεπτεμβρίου 2020, θα πρέπει να 
βασίζονται σε συστήματα και εργαλεία 
που έχουν ήδη αναπτυχθεί, όπως είναι το 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS), το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), τα 
πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διασφάλιση της ποιότητας στον 
τομέα της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και το πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων το οποίο 
θεσπίστηκε για τον ευρωπαϊκό χώρο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 109
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι απόφοιτοι ΕΕΚ 
θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές 
προοπτικές·

Or. en

Τροπολογία 110
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης να στηρίξει το Σύμφωνο για 
τις Δεξιότητες, το οποίο απαιτεί 
συλλογικές δράσεις από πλευράς κρατών 
μελών, εταιρειών, κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
αποδεσμευθούν δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις στην αναβάθμιση δεξιοτήτων 
και την επανειδίκευση του ευρωπαϊκού 
εργατικού δυναμικού· ζητεί περισσότερες 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στην ΕΕΚ για την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και για την κάλυψη των 
αναγκών της αγοράς εργασίας, για 
παράδειγμα στηρίζοντας την εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, 
δημιουργώντας κέντρα κατάρτισης και 
συμβάλλοντας στον τομέα της έρευνας 
σχετικά με τις τάσεις της αγοράς 
εργασίας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα με μέτρα 
ενθάρρυνσης της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης·
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Or. en

Τροπολογία 111
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marcos Ros 
Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
επαρκή χρηματοδότηση και επενδύσεις 
που θα στοχεύουν στην επίτευξη των 
στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης και καλεί, εν προκειμένω, 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν διττή 
προσέγγιση και να διαθέσουν πόρους για 
τον εκπαιδευτικό τομέα, δυνάμει της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας 7 των 
εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας για την επανειδίκευση 
και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, καθώς 
και να δεσμευτούν να επενδύσουν 
τουλάχιστον το 10 % του ΑΕΠ τους στην 
εκπαίδευση· όπου οι επενδύσεις στην 
εκπαίδευση θα πρέπει να εξαιρούνται από 
τον υπολογισμό του ελλείμματος και από 
επανεξετάσεις της οικονομικής 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 112
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διατυπώσουν μακρόπνοα οράματα, τα 
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οποία θα περιλαμβάνουν στρατηγικά 
σχέδια, για ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
ανθεκτικό σε μελλοντικές προκλήσεις και 
δυνητικές κρίσεις και συνάμα ευέλικτο 
όσον αφορά τις ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις και την ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ)·

Or. en

Τροπολογία 113
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν σε διάλογο με οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι, 
μεταξύ άλλων, οι ενώσεις υπέρ της 
οικογένειας, οι οργανώσεις των 
σπουδαστών, η ακαδημαϊκή κοινότητα, 
οι επιχειρήσεις και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις σχετικά 
με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που 
αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της ΕΕ και 
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της 
πανδημίας Covid-19 στα εκπαιδευτικά 
συστήματα, μέσω της κατάρτισης 
ολοκληρωμένων και διαρθρωμένων 
διαδικασιών συνεργασίας και 
συνδημιουργίας όσον αφορά τα εν λόγω 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 114
Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Laurence Farreng, Bernard 
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Guetta, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Samira 
Rafaela, Alin Mituța, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ)·

3. επισημαίνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Εκπαίδευσης στην ενίσχυση του 
αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν στην 
ευρωπαϊκή τεχνογνωσία· υπογραμμίζει ότι 
οι βασικές, μη τεχνικές και εγκάρσιες 
δεξιότητες, η αναβάθμιση δεξιοτήτων και 
η επανειδίκευση, καθώς και η διά βίου 
μάθηση έχουν ζωτική σημασία για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, 
τις επενδύσεις και την καινοτομία, ως εκ 
τούτου αποτελούν βασικούς παράγοντες 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)· 
επιμένει ότι οι πρακτικές καθοδήγησης 
στα εκπαιδευτικά συστήματα, τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό 
της αποφέρουν βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα σε 
ενώσεις και εταιρείες που χρησιμοποιούν 
προγράμματα καθοδήγησης, με 
διεξοδικές πολιτικές και πόρους· 
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει την καθοδήγηση και τελικά 
να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με 
στόχο την ανάπτυξη σχετικής με την 
καθοδήγηση πιστοποίησης και 
επισήμανσης·

Or. en

Τροπολογία 115
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ)·

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ). υπενθυμίζει, εν 
προκειμένω, ότι οι εκπαιδευτικές 
πολιτικές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 
άλλες ενωσιακές πολιτικές και ότι πρέπει 
να διασφαλιστούν συνέργειες με, μεταξύ 
άλλων, τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και το συναφές 
σχέδιο δράσης, τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη, το νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων και την 
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 116
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Sara Skyttedal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ)·

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, την προσαρμογή στους 
μετασχηματισμούς της αγοράς εργασίας, 
τις επενδύσεις και την καινοτομία, ως εκ 
τούτου αποτελούν βασικούς παράγοντες 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)· 
επισημαίνει τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι άτυποι τρόποι μάθησης 
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όπως, για παράδειγμα, οι εθελοντικές 
δραστηριότητες ή η παροχή άτυπης 
βοήθειας και φροντίδας σε οικογένειες, 
καθώς η επίσημη αναγνώριση των εν 
λόγω δεξιοτήτων θα μπορούσε να 
βοηθήσει του ανθρώπους να αποκτήσουν 
περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 117
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ)·

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο της 
Πράσινης Συμφωνίας και της δίκαιης 
μετάβασης, έχουν ζωτική σημασία για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, 
τις επενδύσεις και την καινοτομία, ως εκ 
τούτου αποτελούν βασικούς παράγοντες 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 118
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου και εξατομικευμένη μάθηση 
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σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ)·

έχουν ζωτική σημασία για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τις 
επενδύσεις και την καινοτομία, ως εκ 
τούτου αποτελούν βασικούς παράγοντες 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 119
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και 
μεσαίων (ΜΜΕ)·

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και 
εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, καθώς 
και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική 
σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την 
καινοτομία, ως εκ τούτου αποτελούν 
βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 120
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση και να 
προετοιμάζουν τους εκπαιδευόμενους για 
την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να παρέχονται ευκαιρίες για τη 
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συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών και ευκαιρίες 
κινητικότητας για αυτούς, καθώς και να 
αυξηθεί η ελκυστικότητα του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού· τονίζει 
την ανάγκη προετοιμασίας περισσότερων 
εκπαιδευτικών για τομείς με υψηλή 
ζήτηση, όπως οι τομείς STEM, ή για τη 
διδασκαλία εκπαιδευομένων με ειδικές 
ανάγκες· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι 
εκπαιδευτικοί να στηρίζουν τους γονείς 
και να στηρίζονται από αυτούς λόγω των 
συμπληρωματικών ρόλων που 
διαδραματίζουν στην εκπαίδευση των 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 121
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει την αναγκαιότητα 
προσέλκυσης, πρόσληψης και 
διατήρησης ενός εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού· θεωρεί ότι η 
εκπαίδευση και κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΚ και της 
τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΤΕΕΚ), σε 
μελλοντοστραφείς τομείς, δεξιότητες και 
ικανότητες, είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη στήριξη της μετάβασης προς τη 
βιώσιμη παραγωγή και παροχή 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, 
την ευθύνη που φέρει ο ιδιωτικός τομέας 
όσον αφορά τις επενδύσεις στην ΕΕΚ και 
την εξατομικευμένη διά βίου μάθηση, 
καθώς και τις αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και απασχόλησης·
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Or. en

Τροπολογία 122
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
τονωθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 
διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση ενθαρρύνουν 
τις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τον 
ορισμό και τη ρύθμιση των δεξιοτήτων 
και της συνεχιζόμενης κατάρτισης μέσω 
της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους για τις ανάγκες ικανοτήτων και 
την ενημέρωση των προγραμμάτων 
σπουδών των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και μέσω του 
συνδυασμένου σχεδιασμού κατάρτισης 
κατά την απασχόληση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 123
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 
2025· είναι της άποψης ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση των καταρτίσεων, των 
προγραμμάτων εθελοντισμού, των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, των 
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προσόντων και των πτυχίων σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και η 
πρόοδος στην αναγνώριση και 
πιστοποίηση της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης, θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση των ελλείψεων και των 
αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και θα 
επιτρέψει στους ενήλικες να αποκτήσουν 
όλα τα προσόντα·

Or. en

Τροπολογία 124
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. χαιρετίζει τις πρόσφατες αλλαγές 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη 
(EPALE) και καλεί τον Ευρωπαϊκό 
Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού να αξιολογήσει τους τρόπους 
με τους οποίους θα αυξηθεί περαιτέρω η 
προβολή, θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και 
θα ενισχυθεί ο αντίκτυπος της κοινότητας 
εκπαίδευσης ενηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 125
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι η στενή συνεργασία και 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ όλων των σχετικών φορέων σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
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ευρωπαϊκό επίπεδο, που συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι 
μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες 
που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και 
στην κοινωνία εν γένει· υποστηρίζει τη 
δρομολόγηση του Συμφώνου για τις 
Δεξιότητες, το οποίο έχει ως στόχο να 
φέρει σε επαφή όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς που 
συμμερίζονται τον στόχο της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επανεκπαίδευσης του εργατικού 
δυναμικού της Ευρώπης· ζητεί τη 
θέσπιση τοπικών συμφώνων για τις 
δεξιότητες ώστε να προσεγγίσουν 
καλύτερα άτομα από τομείς που 
πλήττονται περισσότερο από την κρίση 
της COVID-19 και να τα βοηθήσουν να 
αποκτήσουν νέα προσόντα ώστε να 
παραμείνουν ενεργά στην αγορά 
εργασίας· καλεί τις εταιρίες να 
διασφαλίσουν την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων/επανεκπαίδευση του 
εργατικού τους δυναμικού και να 
ενισχύσουν την παροχή προγραμμάτων 
μαθητείας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας·

Or. en

Τροπολογία 126
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλίζεται αποτελεσματικός 
κοινωνικός διάλογος περί της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης 
ενηλίκων ώστε να εδραιωθεί η αποδοτική 
διακυβέρνηση της επαγγελματικής 
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κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και 
ότι είναι ανάγκη να γίνονται σεβαστά τα 
πλήρη προσόντα και η αναγνώριση και 
επικύρωση της κατάρτισης, της 
εργασιακής εμπειρίας, και της μη τυπικής 
και άτυπης μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 127
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι θα πρέπει να 
τηρείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά 
προγράμματα μαθητείας· υπογραμμίζει, 
εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο 
ορισμένα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
την έλλειψη ελκυστικότητας και κύρους 
της ΕΕΚ5α και των συστημάτων διττής 
εκπαίδευσης·
_________________
5α «Why vocational education matters 
more than you might think» («Γιατί η 
επαγγελματική εκπαίδευση έχει 
μεγαλύτερη σημασία από όση πιστεύετε») 
- ΟΟΣΑ Εκπαίδευση και Δεξιότητες 
Σήμερα (oecdedutoday.com)· Pintsuk-
Christof, J και Moritsch S (2019), 
«Training Needs of SMEs in the Skilled 
Crafts and Trades Regarding Dual 
Education» («Ανάγκες των ΜΜΕ για 
κατάρτιση σε τομείς ειδικευμένων τεχνών 
και επαγγελμάτων όσον αφορά τη διττή 
εκπαίδευση»). Έκθεση αξιολόγησης των 
αναγκών των ΜΜΕ.

Or. en
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Τροπολογία 128
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εταιρικών επενδύσεων στην τυπική και 
μη τυπική κατάρτιση και τη διά βίου 
μάθηση προκειμένου να εξασφαλίζονται 
δίκαιη κατάρτιση και δίκαιες μεταβάσεις 
του εργατικού δυναμικού και να 
προωθηθεί η κατάρτιση και η μάθηση 
κατά τις ώρες εργασίας· επισημαίνει ότι 
οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
αναδιανομή των εταιρικών κερδών 
μεταξύ άλλων μέσω της επένδυσης στις 
δεξιότητες και ότι οι εταιρείες θα πρέπει 
να χορηγούν αμειβόμενες άδειες με το 
δικαίωμα επιστροφής και μέσα 
διαβίωσης με επιδόματα για να 
αντικαταστήσουν τα κέρδη τους·

Or. en

Τροπολογία 129
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν ποιοτικά συστήματα διττής 
εκπαίδευσης και συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης βάσει 
ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, 
ισχυρού επαγγελματικού 
προσανατολισμού και διασυνδέσεων με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 130
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. ζητεί τη θέσπιση πολιτικών 
αμειβόμενης εκπαιδευτικής άδειας, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της ΔΟΕ για 
την αμειβόμενη άδεια εργασίας, η οποία 
επιτρέπει στους εργαζομένους να 
παρακολουθούν προγράμματα 
κατάρτισης κατά τη διάρκεια του 
ωραρίου εργασίας χωρίς καμία 
επιβάρυνση για τους ίδιους, ώστε να 
προάγεται η διά βίου μάθηση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των άνεργων εργαζομένων σε 
κατάρτιση με τη χορήγηση επιδοτήσεων, 
όπως παροχές ανεργίας, ώστε οι άνεργοι 
όπως και οι εργαζόμενοι με άτυπες 
μορφές απασχόλησης να έχουν την 
ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε 
εκπαιδευτική κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση· οι εν λόγω παροχές θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες 
κατάρτισης και ένα επίδομα κατάρτισης 
προς αντικατάσταση των απολεσθέντων 
κερδών τους κατά την περίοδο 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 131
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3ε. τονίζει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του ΟΟΣΑ «Η εκπαίδευση με μια 
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ματιά» του 2020, το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού είναι κατά μέσο 11 % 
χαμηλότερα αμειβόμενο από άλλα 
επαγγέλματα αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων με στόχο τη 
διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και 
συντάξεων και δίκαιων συνθηκών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 132
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και ειδικές ανάγκες και των 
ατόμων που προέρχονται από 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα, μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO) ή το πρόγραμμα Erasmus +, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους εκπαιδευόμενους 
και το προσωπικό ΕΕΚ· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αναγνώριση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τη 
διάρκεια περιόδων απόκτησης 
προσόντων, μαθητείας και κατάρτισης 
στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων 
όσων αποκτώνται μέσω άτυπης μάθησης 
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και εθελοντισμού, καθώς και η 
αναγνώριση ικανοτήτων των υπηκόων 
τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας της 
Ένωσης· τονίζει τη σημασία προώθησης 
των γλωσσικών δεξιοτήτων προκειμένου 
να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να 
αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από την αύξηση της 
κινητικότητας·

_________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 133
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO), η εργαλειοθήκη δεξιοτήτων της 
ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών και τα 
δίκτυα ENIC-NARIC· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αναγνώριση ικανοτήτων, προσόντων και 
δεξιοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης· τονίζει 
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τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον συντονισμό και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της απόκτησης 
δεξιοτήτων·

_________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).
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Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για αναγνώριση των μη τυπικών και 
άτυπων ικανοτήτων, βάσει καθορισμένων 
κριτηρίων για τη διευκόλυνση των 
ατομικών μαθησιακών διαδρομών και 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
φοιτητικής ταυτότητας· ζητεί να 
ενθαρρυνθούν οι νέοι να βελτιώσουν 
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επίσης τις ικανότητές τους όσον αφορά 
τις μη τεχνικές δεξιότητες, λόγω της 
σημασίας που αυτές έχουν για την 
προσωπική ανάπτυξη·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).

Or. en
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Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 
22).

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 
22).
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Τροπολογία 136
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης· τονίζει 
την ανάγκη προώθησης των κέντρων 
επαγγελματικής αριστείας και ενίσχυσης 
της σημασίας τους για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).

Or. en

Τροπολογία 137
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass –η οποία είναι πλέον 
διαλειτουργική με τη βάση δεδομένων 
κενών θέσεων εργασίας που διατίθενται 
στην πύλη EURES–, και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 
22).

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 
22).
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Σχέδιο γνωμοδότησης
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
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πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και να 
βελτιώσουν τη χρήση και την προβολή 
εργαλείων όπως η πύλη για την 
επαγγελματική κινητικότητα των 
Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης 
(EURES), η διαδικτυακή πλατφόρμα 
Europass και το ευρωπαϊκό σύστημα 
ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 
προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO)· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
βελτιωθεί η αναγνώριση ικανοτήτων των 
υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά 
εργασίας της Ένωσης·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, 
σ. 22).
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν 
τη διαφανή κινητικότητα μέσω της 
πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν και να προωθήσουν τη 
διαφανή κινητικότητα μέσω της πλήρους 
εφαρμογής της οδηγίας για τα 
επαγγελματικά προσόντα1 και της 
βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η 
πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα 
των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό 
σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων 
(ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση 
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ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών 
στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 
22).

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 
22).
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1) εκφράζει τη λύπη του για τη 
συνοπτική προσέγγιση με την οποία η 
Επιτροπή αναλύει τα τρέχοντα 
γεωπολιτικά φαινόμενα, ιδίως όταν 
αναφέρεται στην «απόσυρση των 
Ηνωμένων Πολιτειών από την πολυμερή 
τάξη» ή «την άνοδο της Κίνας» και ζητεί 
μεγαλύτερη ισορροπία και σύνεση επί 
αυτών των εκτιμήσεων·

Or. it

Τροπολογία 141
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

πιστεύει ότι η γεωπολιτική διάσταση της 
κατάρτισης πρέπει καταρχάς να 
αποτελείται από μια καθολική προσέγγιση 
που προσφέρει σε κάθε νεαρό άτομο στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν 
κατοικεί, μια ποιοτική πορεία 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απέκτησε αποτελεσματικά 
και λειτουργικά για την επαγγελματική 
και προσωπική του εξέλιξη, σε ένα 
σενάριο που δεν είναι πλέον αποκλειστικά 
τοπικό αλλά παγκόσμιο, μεγιστοποιώντας 
τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του για 
επαγγελματικές επιλογές και επιλογές 
ζωής·

Or. it

Τροπολογία 142
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω δημόσιες 
επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 
με στόχο τη διασφάλιση δίκαιων 
εκπαιδευτικών συστημάτων με επαρκείς 
πόρους, τα οποία θα βασίζονται σε αξίες 
του δημοσίου τομέα και στη δημοκρατική 
διακυβέρνηση· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα επικείμενα σχέδια 
ανάκαμψης είναι προσηλωμένα προς 
αυτόν τον σκοπό και ότι το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης και το ΕΚΤ+ 
παρέχουν στήριξη σε ολοκληρωμένα 
σχέδια σε τοπικό επίπεδο ώστε να 
βοηθηθεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
και η επανεκπαίδευση ιδίως για τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες – 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν 
άνεργοι– ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε 
άτομο σε ευάλωτους τομείς μπορεί να 
αποκτήσει νέα προσόντα και να 
αναπτύξει νέες δεξιότητες ώστε να 
παραμείνει ενεργό στην αγορά εργασίας 
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και να επωφεληθεί από την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 143
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
αναγνώριση δεξιοτήτων των υπηκόων 
τρίτων χωρών προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση και την ποιοτική απασχόληση 
στην Ένωση μέσω της απλούστευσης και 
της επίσπευσης των διαδικασιών 
αναγνώρισης και επικύρωσης· 
υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
μετανάστες, με στόχο επίσης την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και στα θύματα 
πολλαπλών διακρίσεων, όπως είναι οι 
μετανάστριες ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 144
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τη σύσταση του Συμβουλίου 
του 2018 σχετικά με τις βασικές 
ικανότητες της διά βίου μάθησης, με 
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στόχο την προαγωγή ευκαιριών, ώστε οι 
νέοι εκπαιδευόμενοι να αναλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία πρακτική 
επιχειρηματική πρωτοβουλία στη 
διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης·

Or. en

Τροπολογία 145
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ικανοτήτων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
ταξινόμηση ESCO, αντί να δημιουργήσει 
νέο πλαίσιο·

Or. es

Τροπολογία 146
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι, πέραν της 
πρωτοβουλίας για την παρακολούθηση 
των Ευρωπαίων αποφοίτων, απαιτείται 
παρακολούθηση και συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τάσεις και 
εξελίξεις αναδυόμενων δεξιοτήτων, με 
στόχο τη διευκόλυνση της ψηφιακής και 
της πράσινης μετάβασης και την 
αντιμετώπιση των παρεπόμενων 
συνεπειών τους στην αγορά εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 147
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. ζητεί από την Επιτροπή να 
συντάξει πρόταση για τη βελτίωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των σπουδαστών 
σε ολόκληρη την Ένωση, μειώνοντας τις 
δυσκολίες προσβασιμότητας που 
απορρέουν από την έλλειψη αυτόματης 
αναγνώρισης των ετήσιων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων·

Or. es

Τροπολογία 148
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν εργαλεία για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των δαπανών στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης·

Or. es

Τροπολογία 149
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί σε κάθε 
άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και 
ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), αλλά και 
εγκάρσιων μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η 
επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων σε 
αυτό το πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με 
αναπηρία·

5. χαιρετίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιοποίηση για τη 
βελτίωση της συμμετοχής χωρίς 
αποκλεισμούς στην αγορά εργασίας· 
επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την 
ανάγκη να διασφαλιστούν ασφαλείς 
ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς 
αποκλεισμούς ήδη από τον σχεδιασμό 
τους, να αναπτυχθούν μαθήματα 
ψηφιακού γραμματισμού και να 
εξασφαλιστεί σε κάθε άνθρωπο η 
πρόσβαση στην ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων, καθώς και ικανοτήτων στους 
τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM), ιδίως για τις 
γυναίκες και τις περιθωριοποιημένες 
ομάδες με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπροσώπησης, αλλά και εγκάρσιων μη 
τεχνικών δεξιοτήτων, όπως η κριτική 
σκέψη, η δημιουργικότητα και η 
επιχειρηματικότητα· επισημαίνει ότι η 
διατήρηση της μάθησης με φυσική 
παρουσία είναι καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων και ότι 
η τεχνολογία πρέπει να έχει μόνο 
συμπληρωματικό ρόλο· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ένταξη των μειονεκτουσών και ευάλωτων 
ομάδων σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως των 
ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και 
των μειονοτικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 150
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί σε κάθε 
άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και 
ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), αλλά και 
εγκάρσιων μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η 
επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων σε 
αυτό το πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με 
αναπηρία·

5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί σε κάθε 
άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και 
ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), 
κοινωνικών δεξιοτήτων, γλωσσικών 
δεξιοτήτων, αλλά και εγκάρσιων μη 
τεχνικών δεξιοτήτων, όπως η κριτική 
σκέψη, η δημιουργικότητα, η 
επιχειρηματικότητα, η ομαδική εργασία 
και ο γραμματισμός στα μέσα 
επικοινωνίας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη των 
μειονεκτουσών ομάδων σε αυτό το 
πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με αναπηρία· 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας χάρη 
στην ψηφιακή ανάπτυξη, χωρίς όμως να 
λησμονείται το γεγονός ότι η μάθηση με 
φυσική παρουσία πρέπει να 
εξακολουθήσει να διαδραματίζει καίριο 
ρόλο, καθώς διδάσκει επίσης πολύτιμες 
κοινωνικές δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 151
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί σε κάθε 

5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί για κάθε 
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άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και 
ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), αλλά και 
εγκάρσιων μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η 
επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων σε 
αυτό το πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με 
αναπηρία·

άνθρωπο η πρόσβαση σε διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας και σε λογισμικό και 
ψηφιακό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς 
και ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM) μέσω ενός 
κοινού πλαισίου· τονίζει τη σημασία που 
έχει για κάθε άνθρωπο η απόκτηση 
εγκάρσιων μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, ο 
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και 
η επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων σε 
αυτό το πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με 
αναπηρία, επίσης μέσω της διευκόλυνσης 
των ατομικών μαθησιακών διαδρομών·

Or. en

Τροπολογία 152
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί σε κάθε 
άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και 
ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), αλλά και 
εγκάρσιων μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η 
επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων σε 
αυτό το πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με 

5. τονίζει τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την 
επίτευξη της ένταξης όλων στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί σε κάθε 
άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη 
ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και 
ικανοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM), αλλά και 
εγκάρσιων μη τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η 
επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει ότι, σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες που μπορεί να 
περιέλθουν σε μειονεκτική θέση, όπως 
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αναπηρία· στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία·

Or. es

Τροπολογία 153
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό 
είναι να διασφαλίζεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές 
λαμβάνουν κατάλληλη, ευέλικτη και 
υψηλής ποιότητας κατάρτιση με 
ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό 
γραμματισμό και τις ψηφιακές 
δεξιότητες, προκειμένου να βελτιώνουν 
και αναπτύσσουν ειδικές ψηφιακές 
ικανότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία της παροχής 
οικονομικής στήριξης για μαθήματα 
κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί για 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές · 
υπενθυμίζει ότι τα μαθήματα κατάρτισης 
θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τα 
πολυπολιτισμικά και πολύγλωσσα 
περιβάλλοντα όπου εργάζονται οι 
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές·

Or. en

Τροπολογία 154
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5a. υπενθυμίζει ότι τα εκπαιδευτικά 
συστήματα δεν θα πρέπει μόνο να 
ενστερνιστούν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες, αλλά και να ενισχύσουν την 
ευημερία και τη σωματική υγεία των 
εκπαιδευομένων· ζητεί, ως εκ τούτου, να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική 
υγεία και φυσική κατάσταση των 
εκπαιδευομένων, με ιδιαίτερη έμφαση 
στο αυξανόμενο πρόβλημα των 
ασθενειών που συνδέονται με τον 
πολιτισμό, στον αυξανόμενο αριθμό 
παιδιών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, 
στα προβλήματα που συνδέονται με το 
άγχος, τα ψυχολογικά προβλήματα ή τους 
εθισμούς·

Or. en

Τροπολογία 155
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ψηφιακό χάσμα 
εξακολουθεί να υφίσταται στην Ένωση, 
καθώς ορισμένοι Ευρωπαίοι δεν 
διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό 
πληροφορικής ή επαρκή σύνδεση στο 
διαδίκτυο ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις νέες ευκαιρίες της 
ψηφιακής εργασίας· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να μειώσει αυτή την 
απόκλιση της πρόσβασης στις 
τεχνολογίες και στο διαδίκτυο, μεταξύ 
άλλων μέσω της ενίσχυσης των 
συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών 
ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το ΕΚΤ+, το 
ΕΤΠΑ ή ακόμη και τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 156
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
αναπτύξουν πολιτικές αναγνώρισης και 
επιβράβευσης της επιχειρηματικότητας 
σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ήτοι της ακαδημαϊκής 
επιχειρηματικότητας), όπως είναι η 
ανάπτυξη της ανοικτής επιστήμης, η 
χορήγηση αδείας για ακαδημαϊκές 
εφευρέσεις, τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας ή η σύσταση νεοφυών 
επιχειρήσεων, με σκοπό να συμβάλουν 
περαιτέρω στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικής νοοτροπίας μεταξύ των 
σπουδαστών·

Or. en

Τροπολογία 157
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η Επιτροπή, κατά την 
κατάρτιση του προγράμματός της για τον 
μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποφύγει την 
προώθηση οποιασδήποτε δράσης σε 
σχέση με το περιεχόμενο της διδασκαλίας 
και την οργάνωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων προσανατολισμού, ώστε να μην 
θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών 
μελών που καθορίζονται από την 
πρωτογενή νομοθεσία· 
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Or. es

Τροπολογία 158
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη διαρροή 
εγκεφάλων, είτε μεταξύ των κρατών 
μελών είτε όσον αφορά τα άτομα που 
προέρχονται από τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 159
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει ότι η ψηφιοποίηση της 
εκπαίδευσης και της απασχόλησης πρέπει 
να είναι μόνον συμπληρωματική προς τη 
μάθηση με φυσική παρουσία και τη 
συνήθη εργασία, και όχι να τις 
αντικαθιστά·

Or. en

Τροπολογία 160
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η κρίση της νόσου Covid-19 
έχει επιδεινώσει την ανεργία των νέων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των νέων πτυχιούχων και για την 
πρόληψη της ανεργίας των νέων, μεταξύ 
άλλων και μέσω των ενισχυμένων 
εγγυήσεων για τη νεολαία· υπενθυμίζει 
την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις προοπτικές απασχόλησης των νέων 
με αναπηρία, των νέων που προέρχονται 
από μειονεκτικά περιβάλλοντα, αλλά και 
των νέων γονέων, ιδίως των μητέρων που 
υφίστανται δυσανάλογη περιθωριοποίηση 
στην αγορά εργασίας, ειδικότερα όταν 
επιστρέφουν στην εργασία κατόπιν άδειας 
μητρότητας ή γονικής άδειας·

Or. en

Τροπολογία 161
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων, των 
γονέων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στη μελλοντική 
εφαρμογή της επικείμενης σύστασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τους παράγοντες 
που διευκολύνουν την επιτυχή ψηφιακή 
εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί 
προσβάσιμη εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς και να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των πλέον μειονεκτούντων και 
εκείνων που διαθέτουν επαρκείς πόρους·

Or. en
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Τροπολογία 162
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι 
να βελτιωθούν και να ενθαρρυνθούν οι 
διαδρομές ΤΕΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 163
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων 
γλωσσών· υπενθυμίζει ότι η εκμάθηση 
ξένων γλωσσών συνιστά σημαντικό 
παράγοντα για τη διαμόρφωση της 
επαγγελματικής εξέλιξης ενός ατόμου και 
είναι επίσης απαραίτητη για την επιτυχή 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών και 
για την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση 
και την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 164
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αξιοπρεπή αμοιβή για τους 
ασκούμενους και τους μαθητευόμενους, 
ιδίως στο πλαίσιο της μάθησης στον 
χώρο εργασίας· καλεί τους κοινωνικούς 
εταίρους να συνάψουν ειδικές συλλογικές 
συμβάσεις σε αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 165
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 166
Nicolaus Fest, Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 

διαγράφεται
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απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

Or. en

Τροπολογία 167
Eugenia Rodríguez Palop

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· υπενθυμίζει 
ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε ο 
αντίκτυπος της κρίσης να μη διευρύνει 
την ανισότητα των φύλων, τα οποία θα 
αμβλύνουν τις δυσανάλογες και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις στα 
δικαιώματα, τα εισοδήματα και την 
κοινωνική προστασία των γυναικών και 
θα προλάβουν περαιτέρω ανισότητες και 
διακρίσεις στον κόσμο της εργασίας, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά 
εργασίας με έντονα έμφυλα 
χαρακτηριστικά, την ψηφιακή και 
πράσινη μετάβαση, και την άνιση 
κατανομή της μη αμειβόμενης οικιακής 
εργασίας και παροχής φροντίδας· τονίζει 
ότι η απόκτηση δεξιοτήτων, η 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η 
επανεκπαίδευση διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι 
γυναίκες έχουν πρόσβαση σε ποιοτική διά 
βίου μάθηση και κατάρτιση, ιδίως μετά 
από περιόδους απουσίας για λόγους 
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φροντίδας, με τη λήψη ισχυρών μέτρων 
για την υπέρβαση της έλλειψης χρόνου 
και πόρων, την αντιμετώπιση των 
στερεότυπων που αφορούν το φύλο και 
την αύξηση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και την απασχόληση σε τομείς και 
επαγγέλματα STEM·

Or. en

Τροπολογία 168
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel, Brando Benifei, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, 
Marcos Ros Sempere, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί και να 
ενισχυθεί η εκπροσώπηση των γυναικών 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
οικοδομηθεί ένα θετικό και χωρίς 
αποκλεισμούς περιβάλλον μάθησης και 
εργασίας και να αντιμετωπιστούν οι 
υποσυνείδητες προκαταλήψεις και τα 
σχετικά με το φύλο στερεότυπα όσον 
αφορά την επιλογή τομέα και 
σταδιοδρομίας· υπενθυμίζει την ευθύνη 
που φέρει ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό το 
πλαίσιο· επισημαίνει πόσο σημαντικό 
είναι να ενταχθεί η ισότητα των φύλων 
ως οριζόντιο θέμα στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα σπουδών·

Or. en
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Τροπολογία 169
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM· σημειώνει ότι ένα μελλοντικό 
πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 
διατομεακή διάσταση, η οποία θα δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή σε πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων και διαφορετικές εμπειρίες 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που 
προέρχονται από φυλετικές ή εθνοτικές 
μειονότητες, ιδίως σε τομείς όπου 
απασχολούνται κυρίως γυναίκες, όπως 
π.χ. η υγειονομική περίθαλψη, η οικιακή 
εργασία και η παροχή φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 170
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο, να θεσπιστούν κοινά 
μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που 
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απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

εκμεταλλεύονται σαφώς την εργασία των 
γυναικών και να αυξηθεί η εκπροσώπηση 
των γυναικών στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την απασχόληση σε τομείς 
και επαγγέλματα STEM.

Or. it

Τροπολογία 171
Miriam Lexmann, Radan Kanev, Romana Tomc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα που 
αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM.

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση και στις αμοιβές, καθώς και 
για το επακόλουθο συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στα 
κορίτσια και τις γυναίκες και να αυξηθεί η 
εκπροσώπηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα 
STEM, καθώς και σε άλλους τομείς 
γνώσεων και απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 172
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1) πιστεύει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus είναι μια θεμελιώδης εμπειρία 
από εκπαιδευτική και ανθρωπιστική 
άποψη για κάθε νεαρό Ευρωπαίο, και για 
τον λόγο αυτόν θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά άνω των 16 
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ετών, αποφεύγοντας να παραμείνει 
προνόμιο μόνο για φοιτητές 
πανεπιστημίου, προβλέποντας, 
ειδικότερα, τη συμμετοχή των γυμνασίων 
και των επαγγελματικών ιδρυμάτων και, 
επιπλέον, να έχει επαρκή χρηματοδότηση 
ώστε να μην δημιουργεί ανισότητες 
ευκαιριών βάσει των οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών της οικογένειας 
προέλευσης·

Or. it

Τροπολογία 173
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

πιστεύει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης 
των νέων εξαρτάται επίσης από τις 
ευκαιρίες ενίσχυσης των δεξιοτήτων και 
της διά βίου μάθησης που προσφέρονται 
σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
και για τον λόγο αυτό καλεί το Erasmus 
να γίνει μια ευκαιρία επαγγελματικού 
εμπλουτισμού για όλους τους Ευρωπαίους 
δασκάλους, συμπεριλαμβανομένων των 
καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, και ότι 
για τους λόγους αυτούς οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να έχουν κίνητρα και να 
υποστηρίζονται οικονομικά κατά το 
διάστημα εργασίας τους στο εξωτερικό·

Or. it

Τροπολογία 174
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικροτεί τους στόχους του νέου 
στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, για το οποίο το 
Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 19 
Φεβρουαρίου 2021· χαιρετίζει τις πέντε 
στρατηγικές προτεραιότητες που 
ορίζονται στο εν λόγω ψήφισμα και το 
οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
συγκεκριμένες προτάσεις ώστε η διά βίου 
μάθηση και η κινητικότητα να καταστούν 
πραγματικότητα για όλους.

Or. fr

Τροπολογία 175
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να στηρίξει όλα τα κράτη μέλη 
προκειμένου να υλοποιηθούν άνευ 
περιττών διοικητικών φραγμών οι στόχοι 
που καθόρισε το πρόγραμμα Erasmus +, 
το οποίο έχει καίρια σημασία για την 
επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης έως το 2025, και 
προκειμένου οι διατάξεις του εθνικού 
δικαίου να καταστήσουν δυνατή την 
αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων 
του·

Or. en

Τροπολογία 176
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει την ανάγκη για 
διαρθρωμένο διάλογο και διαβούλευση με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών 
και των δικτύων της διασποράς, κατά 
την εξέταση των μελλοντικών εξελίξεων 
στον τομέα της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 177
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στους διάφορους 
εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 
τομείς δεν πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω 
της υποχρεωτικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στα γυμνάσια και 
τα λύκεια.

Or. es

Τροπολογία 178
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
πορτογαλικής προεδρίας του Συμβουλίου 
να δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα 
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με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τις προκλήσεις της ανεργίας 
των νέων ως απόρροια της πανδημίας.

Or. fr

Τροπολογία 179
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι οι ενότητες των 
ακαδημιών εκπαιδευτικών Erasmus δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
επιβολή της διάστασης του φύλου, 
πράγμα το οποίο θα αποτελούσε έμμεση 
καταπάτηση των αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών στον τομέα της 
εκπαίδευσης.

Or. es

Τροπολογία 180
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. επισημαίνει ότι, κατά τη 
διαχείριση των εκπαιδευτικών 
ζητημάτων, πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
ελευθερία επιλογής των οικογενειών όσον 
αφορά τον τομέα σπουδών των ανηλίκων 
παιδιών ή των ενήλικων σπουδαστών 
αμφότερων των φύλων.

Or. es
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Τροπολογία 181
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. στηρίζει το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο καλείται να καθορίσει 
δέσμευση για την επίτευξη των 
ποσοτικών στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 4.3 της ανακοίνωσης για τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης ως 
βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
προσόντων της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Or. es

Τροπολογία 182
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης, 
στο πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Εκπαίδευσης, μιας παραγράφου για την 
αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες σε κέντρα που 
διαθέτουν κατάλληλα μέσα ειδικά για τον 
σκοπό αυτό και τα οποία κέντρα θα 
στελεχώνονται από εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό προσωπικό, με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της προσωπικής 
ολοκλήρωσης και της κοινωνικής 
ένταξης αυτών των ατόμων.

Or. es


