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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) ανάπτυξη της αλληλεγγύης των νέων, 
ιδίως με σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική 
συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β) ανάπτυξη της αλληλεγγύης και 
προώθηση της ανεκτικότητας των νέων 
έναντι της διαφορετικότητας, ιδίως με 
σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προικισμένη με μεγάλη ποικιλομορφία πολιτιστική, θρησκευτική, 
κοινωνική, κ.λπ. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο εάν 
εμφυσήσουμε στις νέες γενεές ορισμένες αρχές και κυρίως αυτές της αλληλεγγύης και της 
ανεκτικότητας έναντι όλων, με σκοπό να συντελέσουμε στην εξέλιξη των νοοτροπιών.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας 
των συστημάτων που υποστηρίζουν τις 
δραστηριότητες των νέων και της 
ανάπτυξης της ικανότητας των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της 
νεολαίας·

δ) συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας 
των συστημάτων που υποστηρίζουν τις 
δραστηριότητες των νέων και ενίσχυση της 
ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, προκειμένου να τίθενται σε 
εφαρμογή οι στόχοι της Ένωσης στον 
τομέα της νεολαίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η υποστήριξη προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των στόχων της ΕΕ στον τομέα 
της νεολαίας. Εξάλλου, στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της Απόφασης ορίζεται ότι οι 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα συστήματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των 
νέων και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών "αποσκοπούν να υποστηρίξουν τις 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας, ιδιαίτερα 
δε τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη νεολαία …".

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ε α) (νέο)

ε α) προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

Or. sv

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Άρθρο 2 παράγραφος 2

2. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
συμπληρωματικοί προς τους στόχους που 
επιδιώκονται σε άλλους τομείς δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 

2. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
συμπληρωματικοί προς τους στόχους που 
επιδιώκονται σε άλλους τομείς δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
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κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρώπης της 
διά βίου γνώσης και μάθησης καθώς και 
στους τομείς του πολιτισμού και του 
αθλητισμού.

κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρώπης της 
διά βίου γνώσης και μάθησης καθώς και 
στους τομείς του πολιτισμού και του 
αθλητισμού, των γλωσσών, της κοινωνικής 
ένταξης, της ισότητας των φύλων, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, της 
έρευνας, του επιχειρηματικού πνεύματος 
και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η συνοχή μεταξύ της παραγράφου αυτής και του άρθρου 11 το 
οποίο αναφέρει τους τομείς στους οποίους υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
προγράμματος "Νεολαία εν δράσει" και άλλων μέσων κοινοτικής δράσης.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 16
Άρθρο 2 παράγραφος 2

2. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
συμπληρωματικοί προς τους στόχους που 
επιδιώκονται σε άλλους τομείς δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρώπης της 
διά βίου γνώσης και μάθησης καθώς και 
στους τομείς του πολιτισμού και του 
αθλητισμού.

2. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
συμπληρωματικοί προς τους στόχους που 
επιδιώκονται σε άλλους τομείς δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρώπης της 
διά βίου γνώσης και μάθησης καθώς και 
στους τομείς της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο η)

η) να υπάρξει μέριμνα για την τήρηση της η) να υπάρξει μέριμνα για την τήρηση και 
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ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα και στην 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
στις ενέργειες.

την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα και για την καταπολέμηση των 
πάσης μορφής διακρίσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση των πάσης μορφής διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος αυτού.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

ζ) να υπάρξει μέριμνα για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα νέων που έχουν τις λιγότερες 
ευκαιρίες·

ζ) να υπάρξει μέριμνα για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα νέων που έχουν τις λιγότερες 
ευκαιρίες, κυρίως δε νέων προερχόμενων 
από τους κύκλους των μεταναστών και 
των μειονοτήτων καθώς και νέων με 
ειδικές ανάγκες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέοι που προέρχονται από τους κύκλους των μεταναστών, οι εθνικές μειονότητες και οι 
νεαροί με αναπηρίες συχνά έχουν λιγότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες και σε 
προγράμματα για τη νεολαία· για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, όπερ θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 
"Ανάπτυξη της αλληλεγγύης των νέων, 
ειδικότερα ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική 
συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης":

2. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 
"Ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προώθηση 
της ανεκτικότητας των νέων έναντι της 
διαφορετικότητας, ειδικότερα ώστε να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της 



AM\569439EL.doc 5/19 PE 359.941v01-00

EL

Ευρωπαϊκής Ένωσης":

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προικισμένη με μεγάλη ποικιλομορφία πολιτιστική, θρησκευτική, 
κοινωνική, κ.λπ. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο εάν 
εμφυσήσουμε στις νέες γενεές ορισμένες αρχές και κυρίως αυτές της αλληλεγγύης και της 
ανεκτικότητας έναντι όλων, με σκοπό να συντελέσουμε στην εξέλιξη των νοοτροπιών.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 4, εισαγωγή

4. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 
"Συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των 
συστημάτων που υποστηρίζουν τις 
δραστηριότητες των νέων και της 
ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στον τομέα της:

4. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 
"Συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των 
συστημάτων που υποστηρίζουν τις 
δραστηριότητες των νέων και ενίσχυση της 
λειτουργίας και της ικανότητας των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
ώστε να εφαρμόζονται οι στόχοι της 
Ένωσης στον τομέα της:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η υποστήριξη προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των στόχων της ΕΕ στον τομέα 
της νεολαίας. Εξάλλου, στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της Απόφασης ορίζεται ότι οι 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα συστήματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες των 
νέων και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών "αποσκοπούν να υποστηρίξουν τις 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νεολαίας, ιδιαίτερα 
δε τη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη νεολαία …".

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο δ)

δ) συμβολή στη βελτίωση της ενημέρωσης 
των νέων·

δ) συμβολή στη βελτίωση της ενημέρωσης 
των νέων ιδίως σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις πολιτικές της, 
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συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν 
τη νεολαία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" πρέπει να συντελέσει στην βελτίωση των γνώσεων των 
νέων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινοτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αφορούν τη νεολαία, με σκοπό την προώθηση της "ενεργού συμμετοχής των νέων 
ως ευρωπαίων πολιτών" σύμφωνα με τον στόχο που εξαγγέλλεται στο άρθρο 2. 

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Άρθρο 4, σημείο ε)

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί να υποστηρίξει 
τα σχέδια με τις χώρες εταίρους του 
προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 5, 
ειδικότερα την ανταλλαγή των νέων και των 
οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων, την υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αμοιβαία 
κατανόηση των νέων και το δικό τους 
αίσθημα αλληλεγγύης καθώς και την 
ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών σε 
αυτές τις χώρες.

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί να υποστηρίξει 
τα σχέδια με τις χώρες εταίρους του 
προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 5, 
ειδικότερα την ανταλλαγή των νέων και των 
οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων, την υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αμοιβαία 
κατανόηση των νέων και το δικό τους 
αίσθημα αλληλεγγύης και ανεκτικότητας 
καθώς και την ανάπτυξη της συνεργασίας 
στον τομέα της νεολαίας και της κοινωνίας 
των πολιτών σε αυτές τις χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προικισμένη με μεγάλη ποικιλομορφία πολιτιστική, θρησκευτική, 
κοινωνική, κ.λπ. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο εάν 
εμφυσήσουμε στις νέες γενεές ορισμένες αρχές και κυρίως αυτές της αλληλεγγύης και της 
ανεκτικότητας έναντι όλων, με σκοπό να συντελέσουμε στην εξέλιξη των νοοτροπιών.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που 2. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που 
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ορίζονται στο παράρτημα σχετικά με την 
υλοποίηση των ενεργειών, το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 έως 30
ετών.

ορίζονται στο παράρτημα σχετικά με την 
υλοποίηση των ενεργειών, το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15 έως 28
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης υποστηρίζει τη διεύρυνση του φάσματος του προγράμματος (το οποίο 
προηγουμένως περιοριζόταν στους νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών) ώστε το πρόγραμμα 
να αποκτήσει μεγαλύτερη ευκαμψία και να αντικατοπτρίζει το ότι η νεολαία μεταβάλλεται. 
Ωστόσο, προτείνει το ανώτατο όριο ηλικίας να ορισθεί στα 28 αντί των 30 και να κατέρχεται 
στα 13 μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και τούτο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 24
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Όλοι οι νέοι, χωρίς διάκριση, μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή και οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μεριμνούν ώστε να 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ 
των νέων που, για λόγους εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς, σωματικούς, διανοητικούς, 
οικονομικούς, πολιτιστικούς ή 
γεωγραφικούς, αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα.

4. Όλοι οι νέοι, χωρίς διάκριση, μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή και οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μεριμνούν ώστε να 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ 
των νέων που, για λόγους φύλου, 
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, σωματικούς, 
διανοητικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς ή 
γεωγραφικούς, αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να αποφεύγεται η μη συμμετοχή των κοριτσιών για 
λόγους φύλου.

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 25
Άρθρο 6, παράγραφος 4
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4. Όλοι οι νέοι, χωρίς διάκριση, μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή και οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μεριμνούν ώστε να 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ 
των νέων που, για λόγους εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς, σωματικούς, διανοητικούς, 
οικονομικούς, πολιτιστικούς ή 
γεωγραφικούς, αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα.

4. Όλοι οι νέοι, χωρίς διάκριση, μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή και οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μεριμνούν ώστε να 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ 
των νέων που, για λόγους εκπαιδευτικούς,
κοινωνικούς, σωματικούς, διανοητικούς, 
οικονομικούς, πολιτιστικούς ή 
γεωγραφικούς, αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή και οι χώρες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
εξασφαλίζουν επίσης την ισόρροπη 
συμμετοχή γυναικών και ανδρών.

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 26
Άρθρο 8, παράγραφος 6, στοιχείο (β) (ii)

ii) πρέπει να διαθέτει επαρκές προσωπικό 
που να συγκεντρώνει τα κατάλληλα 
επαγγελματικά και γλωσσικά προσόντα για 
να εργάζεται σε περιβάλλον διεθνούς 
συνεργασίας·

ii) πρέπει να διαθέτει επαρκές προσωπικό με 
ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, που 
να συγκεντρώνει τα κατάλληλα 
επαγγελματικά και γλωσσικά προσόντα για 
να εργάζεται σε περιβάλλον διεθνούς 
συνεργασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να αναπτυχθεί η κατανόηση σχετικά με τις προκλήσεις της ισότητας.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 27
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή και οι χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεριμνούν 
ώστε οι υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα 

5. Η Επιτροπή και οι χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεριμνούν 
ώστε οι υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα 
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δράσεις να αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάλληλης πληροφόρησης και 
δημοσιότητας.

δράσεις να αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάλληλης πληροφόρησης και 
δημοσιότητας, κυρίως μεταξύ των νέων 
που έχουν τις λιγότερες ευκαιρίες, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται οι νέοι που 
προέρχονται από τους μεταναστευτικούς 
κύκλους και τις μειονότητες καθώς και οι 
νέοι με ειδικές ανάγκες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι νέοι που προέρχονται από τους κύκλους των μεταναστών, οι εθνικές μειονότητες και οι 
νεαροί με αναπηρίες συχνά έχουν λιγότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες και σε 
προγράμματα για τη νεολαία· για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, όπερ θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 28
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή και οι χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεριμνούν 
ώστε οι υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα 
δράσεις να αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάλληλης πληροφόρησης και 
δημοσιότητας.

5. Η Επιτροπή και οι χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μεριμνούν 
ώστε οι υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα 
δράσεις να αποτελέσουν αντικείμενο 
κατάλληλης πληροφόρησης και 
δημοσιότητας. Λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για τη διάδοση της ενημέρωσης 
μέσω των πλέον ενδεδειγμένων εργαλείων 
και, με τη βοήθεια των εθνικών 
υπηρεσιών, για τη διάδοση προς τις 
μικρότερες οργανώσεις, ειδικότερα δε σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
στοχοθετημένης πληροφόρησης σχετικά με 
τα προγράμματα .

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή, ο εισηγητής ζητεί να αυξηθεί η 
ορατότητα του προγράμματος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας της ενημέρωσης που 
παρέχεται στους νέους και της πρόσβασής τους σε αυτήν μέσω της χρήσεως των 
καταλληλότερων εργαλείων για τη διάδοση της ενημέρωσης (στην περίπτωση των νέων το μέσο 
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αυτό είναι η τηλεόραση, το Ίντερνετ και η κινητή τηλεφωνία).

Ζητεί επίσης να προβούν σε ενέργειες οι ίδιες οι εθνικές υπηρεσίες προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι η ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα φθάνει και στις μικρότερες 
οργανώσεις, ειδικότερα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το πνεύμα της 
αυξανόμενης αποκέντρωσης.

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 29
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

γ) στον οικονομικό τομέα, κριτήρια 
(κυρίως, όσον αφορά τον πληθυσμό των 
νέων, το ΑΕΠ και τη γεωγραφική 
απόσταση μεταξύ των χωρών) που πρέπει 
να εφαρμόζονται για την κατάρτιση της 
ενδεικτικής κατανομής των κονδυλίων 
μεταξύ των κρατών μελών, για τις ενέργειες 
που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
αποκεντρωμένης διαχείρισης·

γ) στον οικονομικό τομέα, κριτήρια που 
πρέπει να εφαρμόζονται για την κατάρτιση 
της ενδεικτικής κατανομής των κονδυλίων 
μεταξύ των κρατών μελών, για τις ενέργειες 
που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
αποκεντρωμένης διαχείρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των κριτηρίων για τη χρηματοδότηση, ο εισηγητής συνιστά την 
κατάργηση των προτεινόμενων κριτηρίων, διότι αυτά χρησιμεύουν μόνο ως κατευθυντήριες 
γραμμές. Τα οριστικά κριτήρια πρέπει να παρουσιασθούν συνολικά.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 30
Άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριμνούν για την 
αξιοποίηση των ενεργειών του 
προγράμματος που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των στόχων άλλων κοινοτικών 
τομέων δράσης, όπως, κυρίως, η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση, ο πολιτισμός και 
ο αθλητισμός.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριμνούν για την 
αξιοποίηση των ενεργειών του 
προγράμματος που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των στόχων άλλων κοινοτικών 
τομέων δράσης, όπως, κυρίως, η 
εκπαίδευση, η κατάρτιση, ο πολιτισμός και 
ο αθλητισμός, η ισότητα των φύλων και η 
καταπολέμηση των διακρίσεων.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις του προγράμματος που συντελούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων είναι πολύ σημαντικές στο μέτρο που 
πρόκειται για δραστηριότητες που διεξάγονται για τους νέους και που, κατά συνέπεια, 
δημιουργούν ελπίδες για αλλαγή νοοτροπίας. Συνεπώς, οι δράσεις αυτές πρέπει να 
αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 31
Άρθρο 15, παράγραφος 3

3. Οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010, έκθεση για 
την εφαρμογή του προγράμματος και το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2015 έκθεση για 
τον αντίκτυπο του προγράμματος.

3. Οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010, έκθεση για 
την εφαρμογή του προγράμματος και το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2015 έκθεση για 
τον αντίκτυπο του προγράμματος. Στις 
εκθέσεις τους σχετικά με την εφαρμογή και 
τον αντίκτυπο του προγράμματος, οι χώρες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
αναφέρουν ιδιαίτερα πώς επετεύχθη ο 
στόχος της ισότητας και ποιες ενέργειες 
έγιναν για να εξασφαλισθεί η συμμετοχή 
των νέων ανθρώπων με τις λιγότερες 
ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και αυτοί με 
ειδικές ανάγκες. Η Επιτροπή, για τη 
σύνταξη των κεφαλαίων των εκθέσεων 
αυτών που πραγματεύονται τις 
συγκεκριμένες αυτές πτυχές. παρέχει στις 
χώρες τη δέουσα συνδρομή και πρακτικές 
οδηγίες·

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Συνθήκη θεσπίζει ιθαγένεια της 
Ένωσης και ορίζει ότι η δράση της 

(1) Η Συνθήκη θεσπίζει ιθαγένεια της 
Ένωσης και ορίζει ότι η δράση της 
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Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης και της 
νεολαίας έχει στόχο κυρίως να ευνοεί την 
ανάπτυξη των ανταλλαγών των νέων και 
των οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων καθώς και την ποιοτική 
εκπαίδευση.

Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης και της 
νεολαίας έχει στόχο κυρίως να ευνοεί την 
ανάπτυξη των ανταλλαγών των νέων και 
των οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων, την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
καθώς και την ποιοτική εκπαίδευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών 
πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών 
των αξιών.

(2) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων. Η
προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των 
νέων ως πολιτών πρέπει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη αυτών των αξιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η καταπολέμηση των διακρίσεων εντάσσονται στις 
θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει οπωσδήποτε να διαδοθούν στην 
ευρωπαϊκή νεολαία. Εξάλλου, το άρθρο 3 της Απόφασης αναφέρει ότι το πρόγραμμα "Νεολαία 
εν δράσει" πρέπει να "συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών της Ένωσης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
… την καταπολέμηση κάθε διάκρισης …".

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 2
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(2) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών 
πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών 
των αξιών.

(2) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών 
πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών 
των αξιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη 
Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 
έθεσε έναν στρατηγικό στόχο για την 
Ένωση, ο οποίος μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει μια ενεργό πολιτική 
απασχόλησης, η οποία θα προσδίδει 
μεγαλύτερη σημασία στη διά βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση και 
συμπληρώνεται από μια στρατηγική για την 
αειφόρο ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 
Ιουνίου 2001.

(5) Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη 
Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 
έθεσε έναν στρατηγικό στόχο για την 
Ένωση, ο οποίος μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει μια ενεργό πολιτική 
απασχόλησης, η οποία θα προσδίδει 
μεγαλύτερη σημασία στη διά βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση και απασχόληση 
των γυναικών, και συμπληρώνεται από μια 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ 
στις 15 και 16 Ιουνίου 2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 10
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(10) Η δράση της Κοινότητας συμβάλλει 
προς μια ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και πρέπει να αποσκοπεί στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης.

(10) Η δράση της Κοινότητας συμβάλλει 
προς μια ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και πρέπει να αποσκοπεί στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η καταπολέμηση των διακρίσεων εντάσσονται στις 
θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει οπωσδήποτε να διαδοθούν στην 
ευρωπαϊκή νεολαία. Εξάλλου, το άρθρο 3 της Απόφασης αναφέρει ότι το πρόγραμμα "Νεολαία 
εν δράσει" πρέπει να "συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών της Ένωσης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
… την καταπολέμηση κάθε διάκρισης …".

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 37
Παράρτημα - Ενέργεια 1 - Σημείο 1.1

Οι ανταλλαγές νέων επιτρέπουν σε μία ή 
περισσότερες ομάδες νέων να φιλοξενούνται 
από ομάδα άλλης χώρας για την υλοποίηση 
προγράμματος κοινών δραστηριοτήτων. 
Πραγματοποιούνται, κυρίως, με νέους 
ηλικίας 13 έως 25 ετών.

Οι ανταλλαγές νέων επιτρέπουν σε μία ή 
περισσότερες ομάδες νέων να φιλοξενούνται 
από ομάδα άλλης χώρας για την υλοποίηση 
προγράμματος κοινών δραστηριοτήτων. 
Πραγματοποιούνται, κυρίως, με νέους 
ηλικίας 13 έως 25 ετών.

Οι δραστηριότητες αυτές που βασίζονται σε 
διακρατικές εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε 
διαφόρους συντελεστές ενός σχεδίου 
προβλέπουν την ενεργό συμμετοχή νέων και 
έχουν σκοπό να τους επιτρέψουν να 
ανακαλύψουν διαφορετικές κοινωνικές και 
πολιτιστικές πραγματικότητες και να 
ευαισθητοποιηθούν σχετικά με αυτές, 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να διδαχθούν οι 
μεν από τους δε και να ενισχύσουν τη 
συνείδησή τους ως ευρωπαίων πολιτών. Η 
υποστήριξη επικεντρώνεται, κατά 
προτεραιότητα, σε πολυμερείς 
δραστηριότητες που αφορούν την 
κινητικότητα ομάδων.

Οι δραστηριότητες αυτές που βασίζονται σε 
διακρατικές εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε 
διαφόρους συντελεστές ενός σχεδίου 
προβλέπουν ίση ενεργό συμμετοχή αγοριών 
και κοριτσιών και έχουν σκοπό να τους 
επιτρέψουν να ανακαλύψουν διαφορετικές 
κοινωνικές και πολιτιστικές 
πραγματικότητες και να ευαισθητοποιηθούν 
σχετικά με αυτές, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να διδαχθούν οι μεν από τους δε 
και να ενισχύσουν τη συνείδησή τους ως 
ευρωπαίων πολιτών. Η υποστήριξη 
επικεντρώνεται, κατά προτεραιότητα, σε 
πολυμερείς δραστηριότητες που αφορούν 
την κινητικότητα ομάδων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι θεμελιώδης η ευαισθητοποίηση σ' ό,τι αφορά τις προκλήσεις της ισότητας.

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 38
Παράρτημα - Ενέργεια 1 - Σημείο 1.3

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει σχέδια ή 
δραστηριότητες που έχουν σκοπό να 
προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στο 
δημοκρατικό βίο. Τα σχέδια και οι 
δραστηριότητες αυτές προβλέπουν την 
ενεργό συμμετοχή νέων στην ενεργό ζωή 
της κοινότητάς τους σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει σχέδια ή 
δραστηριότητες που έχουν σκοπό να 
προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στο 
δημοκρατικό βίο. Τα σχέδια και οι 
δραστηριότητες αυτές προβλέπουν την 
ενεργό συμμετοχή νέων στην ενεργό ζωή 
της κοινότητάς τους σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Το μέτρο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε 
νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών.

Το μέτρο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε 
νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών.

Οι δραστηριότητες και τα σχέδια αυτά 
βασίζονται σε διακρατικές εταιρικές σχέσεις 
που επιτρέπουν την από κοινού υλοποίηση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδεών, και την 
ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών 
από σχέδια ή δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση 
της συμμετοχής των νέων στα διάφορα 
επίπεδα του συλλογικού βίου. Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη διοργάνωση 
διαβουλεύσεων με τους νέους σχετικά με τις 
ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους ώστε να 
αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις στον τομέα 
της ενεργού συμμετοχής των νέων στη 
δημοκρατική Ευρώπη.

Οι δραστηριότητες και τα σχέδια αυτά 
βασίζονται σε διακρατικές εταιρικές σχέσεις 
που επιτρέπουν την από κοινού υλοποίηση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδεών, και την 
ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών 
από σχέδια ή δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση 
της συμμετοχής των νέων στα διάφορα 
επίπεδα του συλλογικού βίου και την 
ανάπτυξη της κατανόησης των ζητημάτων 
της ισότητας των φύλων. Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη διοργάνωση 
διαβουλεύσεων με τους νέους σχετικά με τις 
ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους ώστε να 
αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις στον τομέα 
της ενεργού συμμετοχής των νέων στη 
δημοκρατική Ευρώπη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδης η ανάπτυξη της κατανόησης σχετικά με τις προκλήσεις της ισότητας.
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Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 39
Παράρτημα - Ενέργεια 2 - Σημείο 2.1, παράγραφος 4

Το μέτρο καλύπτει, συνολικά ή εν μέρει, 
κυρίως την αποζημίωση του εθελοντή, την 
ασφάλειά του, τα έξοδα συντήρησης και 
ταξιδιού καθώς και, κατά περίπτωση, μια 
συμπληρωματική ενίσχυση για τους νέους 
με λιγότερες ευκαιρίες. 

Το μέτρο καλύπτει το σύνολο των εξόδων 
του εθελοντή, την ασφάλειά του, τα έξοδα 
συντήρησης και στέγασης και ταξιδιού 
καθώς και, κατά περίπτωση, μια 
συμπληρωματική ενίσχυση για τους νέους 
με λιγότερες ευκαιρίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι θα μπορούν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία οι 
νέοι των μη ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων, ο εισηγητής προτείνει τροποποίηση του 
κειμένου για να αρθούν τα οικονομικά εμπόδια (δεδομένου ότι δεν είναι ο εθελοντής εκείνος 
που πρέπει να πληρώνει για τη συμμετοχή του· τούτο υπακούει επίσης στην αρχή του "ουκ εν τω 
πολλώ το ευ", σ'ό,τι αφορά τις δράσεις).

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 
Παράρτημα - Ενέργεια 4 - Σημείο 4.3

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει τις 
δραστηριότητες για την κατάρτιση 
οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως τους οργανωτές δραστηριοτήτων για 
τους νέους, τους υπευθύνους για την 
υλοποίηση των σχεδίων, τους συμβούλους 
νέων, τους παιδαγωγικούς συμβούλους των 
σχεδίων. Υποστηρίζει επίσης τις ανταλλαγές 
εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών 
πρακτικών μεταξύ των οργανωτών τέτοιων 
δραστηριοτήτων. Το μέτρο αυτό 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες που 
διευκολύνουν την εκπόνηση βιώσιμων και 
ποιοτικών σχεδίων και εταιρικών σχέσεων. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
δραστηριότητες που ευνοούν τη συμμετοχή 
των νέων που αντιμετωπίζουν περισσότερες 

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει τις 
δραστηριότητες για την κατάρτιση 
οργανωτών κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας, 
κυρίως τους οργανωτές δραστηριοτήτων για 
τους νέους, τους υπευθύνους για την 
υλοποίηση των σχεδίων, τους συμβούλους 
νέων, τους παιδαγωγικούς συμβούλους των 
σχεδίων. Υποστηρίζει επίσης τις ανταλλαγές 
εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών 
πρακτικών μεταξύ των οργανωτών τέτοιων 
δραστηριοτήτων. Το μέτρο αυτό 
υποστηρίζει τις δραστηριότητες που 
διευκολύνουν την εκπόνηση βιώσιμων και 
ποιοτικών σχεδίων και εταιρικών σχέσεων.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
δραστηριότητες που ευνοούν την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, τη 
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δυσκολίες να συμμετάσχουν στις κοινοτικές 
ενέργειες.

συμμετοχή των νέων που αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στις κοινοτικές ενέργειες, μεταξύ των 
οποίων και αυτοί με ειδικές ανάγκες..

Or. sv

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 41
Παράρτημα - Ενέργεια 4 - Σημείο 4.5

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την 
πληροφόρηση και την επικοινωνία με 
αποδέκτες τους νέους μέσω της βελτίωσης 
της πρόσβασης τους στις κατάλληλες 
πληροφορίες και στις υπηρεσίες 
επικοινωνίας ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή 
τους στο δημόσιο βίο και να διευκολυνθεί η 
έκφραση των δυνατοτήτων τους ως ενεργών 
και υπεύθυνων πολιτών. Για το σκοπό αυτό, 
θα υποστηριχθούν οι δραστηριότητες, σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που 
βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων στην 
πληροφόρηση και στις υπηρεσίες 
επικοινωνίας, που ενισχύουν τη διάδοση 
ποιοτικών πληροφοριών και αυξάνουν τη 
συμμετοχή των νέων στην προετοιμασία και 
στη διάδοση των πληροφοριών. Το μέτρο 
αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών θυρίδων για τη διάδοση ειδικών 
πληροφοριών στους νέους με όλα τα μέσα, 
κυρίως με αυτά που χρησιμοποιούν 
συχνότερα οι νέοι. Η ενέργεια αυτή μπορεί 
επίσης να υποστηρίξει ενέργειας που 
προωθούν τη δέσμευση των νέων στην 
προετοιμασία και στη διάδοση κατανοητών, 
φιλικών για το χρήστη και στοχοθετημένων 
συμβουλών και ενημερωτικών προϊόντων 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 
πληροφόρησης και η πρόσβαση όλων των 
νέων σε αυτή.

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την 
πληροφόρηση και την επικοινωνία με 
αποδέκτες τους νέους μέσω της βελτίωσης 
της πρόσβασης τους στις κατάλληλες 
πληροφορίες και στις υπηρεσίες 
επικοινωνίας ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή 
τους στο δημόσιο βίο και να διευκολυνθεί η 
έκφραση των δυνατοτήτων τους ως ενεργών 
και υπεύθυνων πολιτών. Για το σκοπό αυτό, 
θα υποστηριχθούν οι δραστηριότητες, σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που 
βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων στην 
πληροφόρηση και στις υπηρεσίες 
επικοινωνίας, που ενισχύουν τη διάδοση 
ποιοτικών πληροφοριών και αυξάνουν τη 
συμμετοχή των νέων στην προετοιμασία και 
στη διάδοση των πληροφοριών. Το μέτρο 
αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών θυρίδων για τη διάδοση ειδικών 
πληροφοριών στους νέους με όλα τα μέσα, 
κυρίως με αυτά που χρησιμοποιούν 
συχνότερα οι νέοι. Η ενέργεια αυτή μπορεί 
επίσης να υποστηρίξει ενέργειας που 
προωθούν τη δέσμευση των νέων στην 
προετοιμασία και στη διάδοση κατανοητών, 
φιλικών για το χρήστη και στοχοθετημένων 
συμβουλών και ενημερωτικών προϊόντων 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 
πληροφόρησης και η πρόσβαση όλων των 
νέων σε αυτή. Η ισότητα των φύλων και 
των γλωσσών πρέπει να συμπεριληφθεί 
ρητώς και σαφώς σε όλες τις δημοσιεύσεις.
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Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδης η ευαισθητοποίηση σ'ό,τι αφορά τις προκλήσεις της ισότητας.

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 42
Παράρτημα - Ενέργεια 4 - Σημείο 4.8

Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
σεμινάρια, συνέδρια ή συναντήσεις που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν την εφαρμογή 
του προγράμματος. Μπορεί επίσης να 
αναλάβει κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια 
πληροφόρησης, δημοσίευσης και διάδοσης 
καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
του προγράμματος. Οι δραστηριότητες 
αυτές μπορούν να χρηματοδοτούνται με 
επιδοτήσεις, να βασίζονται σε δημόσιες 
συμβάσεις ή να οργανώνονται και να 
χρηματοδοτούνται απευθείας από την 
Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει 
σεμινάρια, συνέδρια ή συναντήσεις που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν την εφαρμογή 
του προγράμματος. Παρέχει επίσης 
πρακτικές κατευθύνσεις και τη δέουσα 
συνδρομή στις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, οι οποίες επιθυμούν να 
καταρτίσουν πριν την εφαρμογή του 
προγράμματος ειδικά προγράμματα για την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Μπορεί επίσης να αναλάβει κάθε 
ενδεδειγμένη ενέργεια πληροφόρησης, 
δημοσίευσης και διάδοσης καθώς και την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο του 
προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές 
μπορούν να χρηματοδοτούνται με 
επιδοτήσεις, να βασίζονται σε δημόσιες 
συμβάσεις ή να οργανώνονται και να 
χρηματοδοτούνται απευθείας από την 
Επιτροπή.

Or. sv


