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Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 4

(4)  Στο πλαίσιο της βελτίωσης της 
απόδοσης της Κοινότητας στον τομέα της 
απασχόλησης, τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 
Μαρτίου του 2003 και Δεκεμβρίου του 2003 
υπογράμμισαν την ανάγκη να αναπτυχθεί η 
διά βίου μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση στα 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους 
ανέργους και τα οικονομικώς μη ενεργά 
άτομα. Αυτά βασίστηκαν στην έκθεση της 
ειδικής ομάδας (task force) για την 
απασχόληση, η οποία έδωσε έμφαση στην 
ανάγκη να μπορούν οι άνθρωποι να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές, στη σημασία 
της ένταξης των ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και στο βασικό ρόλο της διά βίου 

(4) Στο πλαίσιο της βελτίωσης της 
απόδοσης της Κοινότητας στον τομέα της 
απασχόλησης, με αναφορά στους στόχους 
της Λισαβόνας, δηλαδή την επίτευξη ενός 
συνολικού ποσοστού απασχόλησης ύψους 
70% από τώρα έως το 2010, τα Ευρωπαϊκά 
Συμβούλια του Μαρτίου του 2003 και 
Δεκεμβρίου του 2003 υπογράμμισαν την 
ανάγκη να αναπτυχθεί η διά βίου μάθηση με 
ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και τα 
οικονομικώς μη ενεργά άτομα. Αυτά 
βασίστηκαν στην έκθεση της ειδικής ομάδας 
(task force) για την απασχόληση, η οποία 
έδωσε έμφαση στην ανάγκη να μπορούν οι 
άνθρωποι να προσαρμοστούν στις αλλαγές, 



PE 371.929v01-00 2/33 AM\609296EL.doc

EL

μάθησης. στη σημασία της ένταξης των ανθρώπων 
στην αγορά εργασίας και στο βασικό ρόλο 
της διά βίου μάθησης.

Or. fr

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 8

(8)  Το πλαίσιο των δράσεων για τη διά βίου 
ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων, το 
οποίο θεσπίστηκε από τους ευρωπαϊκούς 
κοινωνικούς εταίρους το Μάρτιο του 2002, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπροσαρμόσουν οι επιχειρήσεις 
περισσότερο και ταχύτερα τις δομές τους 
προκειμένου να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές. Η ομαδική εργασία, η 
μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, η 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και η μεγαλύτερη 
ανάγκη για άτομα με πολλαπλά προσόντα 
οδηγούν στην ανάπτυξη οργανισμών που 
χρειάζονται μάθηση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 
ικανότητα των οργανισμών να 
προσδιορίζουν τις ικανότητες, να τις 
κινητοποιούν και να τις αναγνωρίζουν και 
να ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους για 
όλους τους απασχολουμένους 
αντιπροσωπεύει τη βάση για τις νέες 
ανταγωνιστικές στρατηγικές.

(8)  Το πλαίσιο των δράσεων για τη διά βίου 
ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων, το 
οποίο θεσπίστηκε από τους ευρωπαϊκούς 
κοινωνικούς εταίρους το Μάρτιο του 2002, 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπροσαρμόσουν οι επιχειρήσεις 
περισσότερο και ταχύτερα τις δομές τους 
προκειμένου να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές. Η ομαδική εργασία, η 
μείωση των ιεραρχικών επιπέδων, η 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και η μεγαλύτερη 
ανάγκη για άτομα με πολλαπλά προσόντα 
και η ελαστικοποίηση του ωραρίου 
εργασίας, οδηγούν στην ανάπτυξη 
οργανισμών που χρειάζονται μάθηση. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, η ικανότητα των 
οργανισμών να προσδιορίζουν τις 
ικανότητες, να τις κινητοποιούν και να τις 
αναγνωρίζουν και να ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξή τους για όλους τους 
απασχολουμένους αντιπροσωπεύει τη βάση 
για τις νέες ανταγωνιστικές στρατηγικές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την παραγωγικότητα 
στο μέτρο που με τη λογική της εκχώρησης ευθυνών, επιτρέπει στον εργαζόμενο να 
διαχειρίζεται το χρόνο του κατά πλέον αυτόνομο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ικανότητα 
συμβιβασμού των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των φιλοδοξιών προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως η προσφυγή σε δραστηριότητες κατάρτισης ή δημιουργικές δραστηριότητες μπορεί αφ' 
εαυτής να συμβάλλει σε μεγάλη αύξηση των κινήτρων με θετικές επιπτώσεις στην 
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παραγωγικότητα.

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Η μελέτη του Μάαστριχτ για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
καταδεικνύει ένα σημαντικό κενό μεταξύ 
των επιπέδων εκπαίδευσης που απαιτούνται 
από τις νέες θέσεις εργασίας και των 
επιπέδων εκπαίδευσης που επιτυγχάνονται 
από το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. 
Ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού (80 
εκατομμύρια άτομα) έχει χαμηλές 
δεξιότητες, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι το 
2010 ποσοστό σχεδόν 50% των νέων 
θέσεων εργασίας θα απαιτεί προσόντα του 
επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ποσοστό μόλις μικρότερο του 40% θα 
απαιτεί επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και μόνο ποσοστό περίπου 
15% θα είναι κατάλληλο για τα άτομα με 
μόρφωση βασικής σχολικής εκπαίδευσης,

(9)  Η μελέτη του Μάαστριχτ για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
καταδεικνύει ένα σημαντικό κενό μεταξύ 
των επιπέδων εκπαίδευσης που απαιτούνται 
από τις νέες θέσεις εργασίας και των 
επιπέδων εκπαίδευσης που επιτυγχάνονται 
από το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. 
Ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού (80 
εκατομμύρια άτομα) έχει χαμηλές 
δεξιότητες, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι μέχρι το 
2010 ποσοστό σχεδόν 50% των νέων 
θέσεων εργασίας θα απαιτεί προσόντα του 
επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ποσοστό μόλις μικρότερο του 40% θα 
απαιτεί επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και μόνο ποσοστό περίπου 
15% θα είναι κατάλληλο για τα άτομα με 
μόρφωση βασικής σχολικής εκπαίδευσης.  
Η περαιτέρω κατάρτιση και η μετάδοση 
βασικών δεξιοτήτων δεν μπορεί μόνη της 
να αποτρέψει ότι ενώπιον αυτής της 
κατάστασης και κατά το έτος 2010 
εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι 
αποκλεισμένοι μονίμως από την αγορά 
εργασίας και θα πρέπει κατά συνέπεια να 
συνοδεύεται από μεγάλες προσπάθειες για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας γι' αυτήν 
την ομάδα του πληθυσμού.

Or. de

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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(11α)  Πολυάριθμες μελέτες αποδεικνύουν 
ότι η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 
ευνοεί περισσότερο αυτούς οι οποίοι έχουν 
ήδη αποκτήσει ένα γερό επίπεδο 
κατάρτισης κατά την αρχική τους 
εκπαίδευση και ότι μια σύντομη αρχική 
εκπαίδευση δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί 
με τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 13

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους γνώσεις 
και ικανότητες μέσω της παροχής 
συνεκτικής και ολοκληρωμένης διά βίου 
μάθησης. Παρέχει ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς για τις βασικές 
ικανότητες για τους φορείς λήψης 
αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
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άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία. απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 
άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εκπαιδευτική επικαιροποίηση θα πρέπει να αναφέρεται και στις επαγγελματικές ικανότητες 
αλλά και στην επέκταση της γνώσης και της καλλιέργειας των εργαζομένων πολιτών.

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 13

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους 
εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και 
τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε 
να διευκολυνθούν οι εθνικές μεταρρυθμίσεις 
και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής στο 
πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 
“Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010”, με στόχο 
την επίτευξη των συμφωνημένων 
ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς. Επιπλέον, 
η σύσταση στηρίζει άλλες σχετικές 
πολιτικές όπως η πολιτική απασχόλησης και 
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άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία. η κοινωνική πολιτική και άλλες πολιτικές 
που επηρεάζουν τη νεολαία.

Or. de

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 13

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 
άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη 
νεολαία.

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
την πολιτική απασχόλησης και την 
κοινωνική πολιτική καθώς και αυτούς τους 
τομείς πολιτικής, οι οποίοι τόσο άμεσα όσο 
και έμμεσα έχουν σχέση με τη γενική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Or. de

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher

Τροπολογία 21
Σύσταση 1

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου.

1. Να εξασφαλίσουν ότι τα γενικά και 
επαγγελματικά συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εφοδιάζει για τη ζωή του ενήλικα και που 
αποτελεί βάση για περαιτέρω μάθηση και 
για τη ζωή του εργαζόμενου.

Or. de

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 22
Σύσταση 1

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου.

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους ένα βάθρο γερών γενικών 
γνώσεων σε όλους τους τομείς και τα μέσα 
για να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες 
σε επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου.

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 23
Σύσταση 1 α (νέα)
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1α.  να μεριμνήσουν προκειμένου να 
προσφέρουν στους νέους αρχικές 
διαφοροποιημένες διαδρομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, ιδίας αξίας, 
προσαρμοσμένες στους διανοητικούς 
προσανατολισμούς του καθενός.

Or. fr

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher

Τροπολογία 24
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους. 
δυναμικό·

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για αυτούς οι οποίοι, 
λόγω εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που 
οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή οικονομικές περιστάσεις, 
χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου 
να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους. 
δυναμικό καθώς και να ληφθούν υπόψη οι 
νέοι μετανάστες, στους οποίους λείπουν οι 
βασικές δεξιότητες και γνώσεις για την 
περαιτέρω εκπαίδευσή τους και κατ' αυτόν 
τον τρόπον δεν υπάρχει η προοπτική για 
μια πλήρη ενσωμάτωση·

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 25
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για αυτούς οι οποίοι, 
λόγω εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που 
οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή οικονομικές περιστάσεις, 
χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου 
να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό· αυτό ισχύει ιδίως για τους νέους 
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δυναμικό. μετανάστες οι οποίοι δεν διαθέτουν τις 
βασικές γνώσεις και τις αναγκαίες γνώσεις 
κλειδιά προκειμένου να συμμετάσχουν με 
επιτυχία σε μια δράση εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και των οποίων η στέρηση 
εκφράζεται συχνά με τη βία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία του εισηγητή απαιτεί κάποιο μετριασμό με την προσθήκη της λέξης "συχνά", 
δεδομένου ότι η στέρηση δεν εκφράζεται πάντοτε με τη βία.

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 26
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό.

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους αυτούς οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό.

Or. de

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 27
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις ή διακρίσεις 
χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου 
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αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό·

να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 28
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό·

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για αυτούς οι οποίοι, 
λόγω εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που 
οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή οικονομικές περιστάσεις, 
χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου 
να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό· αυτό ισχύει προ πάντων για 
εκείνους εκ των νέων μεταναστών στους 
οποίους λείπουν οι βασικές ικανότητες και 
γνώσεις για την αποτελεσματική 
συμμετοχή στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 29
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό.

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους πολίτες οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη εκπαιδευτική στήριξη· αυτό ισχύει 
προ πάντων για τους εργαζόμενους για 
τους οποίους η έλλειψη σύγχρονων 
γνώσεων και σχετικών επαγγελματικών 
ικανοτήτων αποτελεί εμπόδιο στην 
ανεύρεση ή τη διατήρηση της εργασίας 
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τους ή, ακόμη, στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ιδίων και της 
οικογένειάς τους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνει μια πρόσθετη αναφορά στην έλλειψη γνώσεων 
και ικανοτήτων σε ότι αφορά στους εργαζόμενους.

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 30
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό.

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για αυτούς οι οποίοι, 
λόγω εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που 
οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή οικονομικές περιστάσεις, 
χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου 
να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό·  αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αυτούς 
τους νέους μετανάστες στους οποίους 
λείπουν οι βασικές δεξιότητες και γνώσεις 
για επιτυχή συμμετοχή στην κατάρτιση και 
των οποίων η στέρηση μπορεί να 
εκφραστεί μέσω της βίας·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 31
Σύσταση 2 α (νέα)

2α.  να μεριμνούν ώστε αυτοί οι νέοι να 
μην εγκαταλείπουν πρόωρα τα αρχικά 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
πριν αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες 
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που αναφέρονται κατωτέρω και εισέλθουν 
στην αγορά εργασίας σε κατάσταση 
αποτυχίας·

Or. fr

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 32
Σύσταση 2 α (νέα)

2a.  Να δημιουργήσουν συστήματα 
φροντίδας για τα παιδιά, με τα οποία 
διασφαλίζεται, ότι η απόφαση για ένα παιδί 
ιδίως για τις γυναίκες δεν οδηγεί 
αναγκαστικά στην αποχώρηση από τον
αγώνα για διεύρυνση των γνώσεων και των 
προσόντων και κατ' αυτόν τον τρόπον 
εγκαταλείπουν το επαγγελματικό τους 
μέλλον·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 33
Σύσταση 3

3. Να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες 
μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητες καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ότι 
υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες-
στόχους που προσδιορίζονται ως 
προτεραιότητες στο εθνικό, περιφερειακό 
ή/και τοπικό πλαίσιο·

3. Να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες 
μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές γνώσεις και 
ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους και ότι υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε 
ομάδες-στόχους που προσδιορίζονται ως 
προτεραιότητες στο εθνικό, περιφερειακό 
ή/και τοπικό πλαίσιο·

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η εκπαιδευτική επικαιροποίηση θα πρέπει να αναφέρεται και στις επαγγελματικές ικανότητες 
αλλά και στην επέκταση της γνώσης και της καλλιέργειας των εργαζομένων πολιτών.

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 34
Σύσταση 3 α (νέα)

3α.  να μεριμνούν ώστε τα προσόντα που 
αποκτώνται καθ' όλη τη διάρκεια του βίου 
να επικυρώνονται με αναγνωρισμένα και 
αξιοποιούμενα προσόντα που δίνουν τη 
δυνατότητα επαγγελματικής προώθησης·

Or. fr

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 35
Σύσταση 3 α (νέα)

3a.  να λάβουν υπόψη τους την περίσταση 
ότι κατά τις προσπάθειές τους για 
προγράμματα μετάδοσης των βασικών 
δεξιοτήτων σε απασχολούμενους με 
περιορισμένα προσόντα ότι το είδος της 
δραστηριότητας την οποία αυτοί ασκούν 
είναι συχνά τόσο κουραστική ώστε είναι 
σχεδόν αδύνατη η απόκτηση γνώσεων στη 
συνέχεια της επαγγελματικής 
δραστηριότητας·

Or. de
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Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 36
Σύσταση 3 β (νέα)

3β.  να αναπτύξουν έννοιες για την 
απασχόληση και ενσωμάτωση αυτών 
στους οποίους δεν είναι δυνατή η 
προσπέλαση με τα φιλόδοξα σχέδια 
μετάδοσης βασικών δεξιοτήτων για την 
επιβίωση στη φάση μετασχηματισμού στην 
κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και οι 
οποίοι αδυνατούν ή δεν μπορούν πλέον να 
συμβαδίσουν με την έννοια της δια βίου
μάθησης·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 37
Σύσταση 4

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης και μέτρων στήριξης των 
εκπαιδευομένων, η οποία θα αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων·

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την καλύτερη 
υποστήριξη των σχολείων μέσω της 
ανάπτυξης της διοίκησης και της 
αξιολόγησής τους, μέτρων για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης και μέτρων 
στήριξης των εκπαιδευομένων, η οποία θα 
αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες και 
ικανότητες των ενηλίκων·

Or. el

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 38
Σύσταση 4 α (νέα)
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4α.  να διασφαλίσουν ότι σε όλες τις 
διατάξεις και προς δημιουργία 
δυνατότητες στον τομέα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 
οι ανάγκες των γυναικών και ηλικιωμένων 
ατόμων καθώς και αυτές των ομάδων που 
μειονεκτούν, όπως ατόμων με αναπηρία, 
ανέργων μακράς διάρκειας, αυτών που 
εγκατέλειψαν τη σχολική εκπαίδευση και 
ατόμων με περιορισμένες δεξιότητες.

Or. de

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 39
Σύσταση 4 α (νέα)

4a.  μεριμνούν ώστε εκτός από τις δράσεις 
κατάρτισης που διενεργούνται από το 
δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και σε 
επίπεδο των επιχειρήσεων, οι πολίτες 
άνδρες και γυναίκες να υποστηρίζονται με 
κατάλληλα μέτρα, για την κτήση, 
διατήρηση και ανάπτυξη των προσόντων 
τους·

Or. fr

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 40
Σύσταση 4 α (νέα)

4a.  να εξασφαλίσουν ότι όλες οι 
δυνατότητες και ευκαιρίες που 
δημιουργούνται στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης λαμβάνουν 
ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των 
μειονεκτούντων ατόμων, όπως των 
ατόμων με αναπηρία, των εθνικών 
μειονοτήτων, και των ανέργων μακράς 
διάρκειας·
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Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 41
Σύσταση 4 α (νέα)

4a.  Να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
προσόντων και πρωτοβουλιών που θα 
στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας 
και την αναγνώριση των τυπικών, άτυπων 
προσόντων και ικανοτήτων·

Or. el

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher

Τροπολογία 42
Σύσταση 5

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων για τους επιμέρους πολίτες μέσω 
στενών δεσμών με την πολιτική 
απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική 
και άλλών πολιτικών που επηρεάζουν τους 
νέους και μέσω της συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
ενδιαφερομένους·

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή της 
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης για τους επιμέρους πολίτες 
μέσω στενών δεσμών με την πολιτική 
απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική 
και άλλών πολιτικών που επηρεάζουν τους 
νέους και μέσω της συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
ενδιαφερομένους·

Or. de

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 43
Σύσταση 5

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων για τους επιμέρους πολίτες μέσω 
στενών δεσμών με την πολιτική 

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων για τους επιμέρους πολίτες μέσω 
στενών δεσμών με την πολιτική 
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απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική 
και άλλών πολιτικών που επηρεάζουν τους 
νέους και μέσω της συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
ενδιαφερομένους·

απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική 
και άλλών πολιτικών που επηρεάζουν τους 
νέους και μέσω της συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
ενδιαφερομένους και να εξασφαλίσουν ότι 
οι παρέχοντες εκπαίδευση και κατάρτιση 
λαμβάνουν την πρόσφορη κατάρτιση σε 
θέματα ισότητας και διαφορετικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 44
Σύσταση 5 α (νέα)

5α.  να ενθαρρύνουν με υποδειγματική 
συμπεριφορά στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις με τις δημόσιες 
υπηρεσίες τους κοινωνικούς εταίρους, να 
θεωρήσουν τη μετάδοση των βασικών 
δεξιοτήτων και την περαιτέρω 
ολοκλήρωση των προσόντων ως τμήμα της 
αμειβόμενης εργασιακής ζωής και να την 
εντάξουν στο χρόνο εργασίας· συνιστά 
περαιτέρω στα κράτη μέλη να προωθήσουν 
την πρόσβαση στην περαιτέρω εκπαίδευση 
με νομοθετικές ρυθμίσεις για 
εκπαιδευτικές διακοπές, στο βαθμό που 
αυτό δεν έχει ήδη ρυθμιστεί από τους 
κοινωνικούς εταίρους·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 45
Σύσταση 6 α (νέα)

6a.  να καθιερώσουν τακτικές αξιολογήσεις 
των επιτυχιών, που επιτυγχάνουν οι 
εκπαιδευτικοί φορείς εντός των κρατών 
μελών κατά τη μετάδοση βασικών 
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ικανοτήτων·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 46
Σύσταση 6 α (νέα)

6a.  να συνεκτιμήσουν στην πολιτική τους 
για την απασχόληση και την κοινωνική 
πολιτική ότι ακόμη και κατά την επιτυχή 
μετάδοση των βασικών δεξιοτήτων είναι 
δυνατή η αύξηση χρονικά περιορισμένων 
και κατ' αυτόν τον τρόπον κρίσιμων 
σχέσεων απασχόλησης μέσω μιας όλο και 
ταχύτερης συντόμευσης του χρόνου 
υποδιπλασιασμού της γνώσης με 
παράλληλη αύξηση των αξιώσεων για 
προσόντα και όξυνση του ανταγωνισμού 
για αποκλεισμό των εισερχομένων στον 
επαγγελματικό βίο εις βάρος αυτών που 
έχουν απολυτήρια κατώτερα της 
δευτεροβάθμιας βαθμίδας ΙΙ καθώς και για 
τους γηραιότερους απασχολούμενους που 
έχουν καταστεί βραδύτεροι στην ταχύτητα 
εκμάθησης·

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 47
Σύσταση 6 β (νέα)

6β.  να αντιμετωπίσουν ενεργά τον 
αναμενόμενο δομικό και μόνιμο 
αποκλεισμό της μερίδας του πληθυσμού με 
επίπεδο προσόντων που υπολείπεται της 
ζήτησης της ελεύθερης αγοράς εργασίας, 
π.χ. μέσω της συστηματικής δημιουργίας 
ενός δημοσίου τομέα απασχόλησης, ο 
οποίος σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα 
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μέσω μικρότερης αύξησης της 
παραγωγικότητας - και απαιτήσεων για 
την αύξηση των κερδών παρουσιάζει 
υψηλότερη δυνατότητα υποδοχής για 
άτομα υστερούντα σε επίπεδο 
ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 48
Σύσταση 6 α (νέα)

6α. να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο 
"Βασικές ικανότητες για τη δια βίου 
μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς -"ως επιχειρησιακό πίνακα 
προκειμένου να πραγματοποιούν 
απολογισμούς των δεξιοτήτων των 
μισθωτών και να επικυρώνουν τα 
κεκτημένα της επαγγελματικής εμπειρίας·

Or. fr

Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 49
Σύσταση 6 β (νέα)

6β.  να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο 
"Βασικές ικανότητες για τη δια βίου 
μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς-" προκειμένου να αξιολογούν 
την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, να 
συγκρίνουν τα αποτελέσματα και την 
πρόοδο μεταξύ των περιφερειών και των 
κρατών μελών και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές σ' αυτόν τον τομέα·

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 50
Σύσταση 6 α (νέα)

6α.  Να εισαγάγουν περιφερειακές 
αξιολογήσεις, οι οποίες παρέχουν 
πληροφορίες ως προς τις πρακτικές 
απόκτησης βασικών γνώσεων, γνώσεων 
ΤΠΕ και προγραμμάτων που 
διοργανώνονται από τους αρμόδιους 
περιφερειακούς φορείς και τις 
επιχειρήσεις·

Or. el

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 51
Σύσταση 6 α (νέα)

6a.  να εισαγάγουν περιφερειακές ή εθνικές 
αξιολογήσεις που παρέχουν πληροφορίες 
όσον αφορά την επιτευχθείσα πρόοδο από 
τους οργανισμούς κατάρτισης μιας 
περιφέρειας ή ενός κράτους μέλους όσον 
αφορά τη μετάδοση των βασικών 
δεξιοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία: Ole Christensen

Τροπολογία 52
Σύσταση 6 α (νέα)

6a.  να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει 
μόνιμη αξιολόγηση της εργασίας στο 
πλαίσιο αναφοράς και ότι θα συλλέγονται 
πληροφορίες ανά διετία σε εθνικό, τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την 
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πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί όσον 
αφορά την υλοποίηση του πλαισίου και των 
σημείων αναφοράς·

Or. da

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο της εργασίας στο πλαίσιο αναφοράς πρέπει να 
ανήκει στα κράτη μέλη και όχι στην Επιτροπή. Όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας και 
την αρχή της νομιμότητας και πάλι πρέπει να είναι τα κράτη μέλη αυτά που πραγματοποιούν την 
ενδιάμεση αξιολόγηση των συνεπειών του πλαισίου αναφοράς.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 53
Πρόθεση 1

1. Να συμβάλει στις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αναπτύξουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση, 
συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" ως σημείου αναφοράς, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση 
μέσω ομοτίμων και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των εξελίξεων και η 
περιγραφή της επιτελούμενης προόδου μέσω 
των διετών εκθέσεων προόδου για το 
πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”·

1. Να συμβάλει στις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αναπτύξουν τα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση, 
συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" ως σημείου αναφοράς, για τους 
φορείς χάραξης πολιτικής, τους φορείς 
παροχής εκπαίδευσης, τους εργοδότες και 
τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση 
μέσω ομοτίμων και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των εξελίξεων και η 
περιγραφή της επιτελούμενης προόδου μέσω 
των διετών εκθέσεων προόδου για το 
πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”·

Or. el
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Τροπολογία: Françoise Castex

Τροπολογία 54
Πρόθεση 3 α (νέα)

3α.  να χρησιμοποιήσει το έγγραφο 
"Βασικές ικανότητες για τη δια βίου 
μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς-" προκειμένου να ευνοήσει τη 
σύγκλιση των ευρωπαϊκών συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και 
των συστηματων προσόντων προκειμένου 
να προωθήσει την αμοιβαία αναγνώριση 
των προσόντων και την κινητικότητα των 
ειδικευμένων μισθωτών·

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 55
Πρόθεση 4

4. Να επανεξετάσει τον αντίκτυπο του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" στο πλαίσιο του προγράμματος 
εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2010” και να υποβάλει σχετική έκθεση 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
παρούσας σύστασης προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την πείρα που αποκτήθηκε και τις 
συνέπειες για το μέλλον.

4.  Να υποβάλει ερώτημα τρία έτη μετά 
την έγκριση αυτής της σύστασης εκ μέρους 
των κρατών μελών, σε ποια έκταση 
εφαρμόστηκε αυτή η σύσταση στα κράτη 
μέλη και κατά πόσον κατόπιν αυτού 
μειώθηκε ο αριθμός των πολιτών, οι οποίοι 
δεν διαθέτουν τις αναγκαίες βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να 
υποβάλει τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 56
Πρόθεση 4

4. Να επανεξετάσει τον αντίκτυπο του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 

4.  Να επαληθεύσει, τρία έτη μετά την 
έγκριση της παρούσας σύστασης από τα 



AM\609296EL.doc 23/33 PE 371.929v01-00

EL

βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" στο πλαίσιο του προγράμματος 
εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2010” και να υποβάλει σχετική έκθεση 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
παρούσας σύστασης προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την πείρα που αποκτήθηκε και τις 
συνέπειες για το μέλλον.

κράτη μέλη, σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκε 
αυτή η σύσταση στα κράτη μέλη και κατά 
πόσο μειώθηκε ο αριθμός των πολιτών που 
δεν διαθέτουν τις αναγκαίες βασικές 
γνώσεις και ικανότητες, και να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν και η τροπολογία του εισηγητή διευκρινίζει τα πράγματα, πρέπει ωστόσο να προτιμηθεί να 
δοθεί προθεσμία τριών ετών στα κράτη μέλη πριν επαληθεύσουν την εφαρμογή, δεδομένου ότι 
οι μέθοδοι μεταφοράς ορισμένων κρατών είναι πλέον μακρές.

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 57
Πρόθεση 4

4. Να επανεξετάσει τον αντίκτυπο του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" στο πλαίσιο του προγράμματος 
εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2010” και να υποβάλει σχετική έκθεση 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
παρούσας σύστασης προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την πείρα που αποκτήθηκε και τις 
συνέπειες για το μέλλον.

4.  Να ζητήσει από τα κράτη μέλη, δύο έτη 
μετά την έγκριση αυτής της σύστασης, να 
υποβάλουν σχετική έκθεση προς την 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, η οποία να αναφέρει σε ποια 
έκταση έγινε η μεταφορά αυτής της 
σύστασης, κατά πόσο μειώθηκε ο αριθμός 
των συμπολιτών που διαθέτουν αναγκαίες 
βασικές γνώσεις και ικανότητες και, τέλος, 
ποιές ήταν οι άμεσες συνέπειες από την 
εφαρμογή της σύστασης στην επέκταση 
της απασχόλησης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος της εφαρμογής της σύστασης στα κ-μ θα πρέπει να αναφέρεται και στις επιπτώσεις 
που μπορεί να επιφέρει αυτή άμεσα επί της απασχόλησης.
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Τροπολογία: Thomas Mann

Τροπολογία 58
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα και αυτές θα πρέπει 
να αναπτύσσονται περαιτέρω, να 
διατηρούνται και να επικαιροποιούνται στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι 
πολίτες πρέπει να έχουν αναπτύξει τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που θα τους 
εξοπλίζει για την κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή και να τις 
αναπτύσσουν να τις διατηρούν και να τις 
επικαιροποιούν στο πλαίσιο της διά βίου 
μάθησης.

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 59
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα και αυτές θα πρέπει 
να αναπτύσσονται περαιτέρω, να 
διατηρούνται και να επικαιροποιούνται στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα και την 
επαγγελματική ζωή. Είναι επίσης 
σημαντικό να υλοποιηθεί και να τύχει 
σεβασμού η διαφορετικότητα των 
ταλέντων και των δεξιοτήτων στα άτομα 
και αυτές θα πρέπει κάθε φορά που αυτό 
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είναι αναγκαίο να αναπτύσσονται 
περαιτέρω, να διατηρούνται και να 
επικαιροποιούνται στο πλαίσιο της διά βίου 
μάθησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του εργαζομένου μια 
ορισμένη στιγμή.

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 60
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα και αυτές θα πρέπει 
να αναπτύσσονται περαιτέρω, να 
διατηρούνται και να επικαιροποιούνται στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα, τη ζωή του 
εργαζόμενου όπως και για την ανάδειξη 
ενός συνειδοτοποιημένου πολίτη με 
κοινωνικές και οικολογικές ευαισθησίες
και αυτές θα πρέπει να αναπτύσσονται 
περαιτέρω, να διατηρούνται και να 
επικαιροποιούνται στο πλαίσιο της διά βίου 
μάθησης

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι εκπαιδευτικές γνώσεις και σχετικές ικανότητες θα πρέπει, εκτός όλων των άλλων, να 
συνδέονται και με τη συνειδητοποίηση των πολιτών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.  
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 61
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 2

Πολλές από τις ικανότητες 
αλληλεπικαλύπτονται και 
αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι 
ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν 
ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις 
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της 
γλώσσας, των βασικών γνώσεων της γραφής 
και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των 
ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, 
ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει 
όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Υπάρχουν πολλά θέματα που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρο το πλαίσιο: η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων και η εποικοδομητική 
διαχείριση των συναισθημάτων 
διαδραματίζουν ρόλο και στις οκτώ βασικές 
ικανότητες.

Πολλές από τις ικανότητες 
αλληλεπικαλύπτονται και 
αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι 
ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν 
ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις 
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της 
γλώσσας, των βασικών γνώσεων της γραφής 
και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των 
ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, 
ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει 
όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Υπάρχουν πολλά θέματα που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρο το πλαίσιο: η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η συμμετοχή στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, η αντιμετώπιση των 
οικολογικών προβλημάτων με κοινωνική 
ευαισθησία, η επίλυση προβλημάτων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων και η εποικοδομητική 
διαχείριση των συναισθημάτων 
διαδραματίζουν ρόλο και στις οκτώ βασικές 
ικανότητες.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι εκπαιδευτικές γνώσεις και σχετικές ικανότητες θα πρέπει, εκτός όλων των άλλων να 
συνδέονται και με τη συνειδητοποίηση των πολιτών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά 
τους.

Τροπολογία: Sepp Kusstatscher

Τροπολογία 62
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 2

Πολλές από τις ικανότητες 
αλληλεπικαλύπτονται και 

Πολλές από τις ικανότητες 
αλληλεπικαλύπτονται και 
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αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι 
ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν 
ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις 
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της 
γλώσσας, των βασικών γνώσεων της γραφής 
και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των 
ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, 
ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει 
όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Υπάρχουν πολλά θέματα που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρο το πλαίσιο: η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων και η εποικοδομητική 
διαχείριση των συναισθημάτων 
διαδραματίζουν ρόλο και στις οκτώ βασικές 
ικανότητες.

αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι 
ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν 
ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις 
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της 
γλώσσας, των βασικών γνώσεων της γραφής 
και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των 
ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, 
ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει 
όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Υπάρχουν πολλά θέματα που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρο το πλαίσιο: η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων η ικανοποίηση της απόφασης, 
η φόρτιση και η εποικοδομητική διαχείριση 
των συναισθημάτων διαδραματίζουν ρόλο 
και στις οκτώ βασικές ικανότητες.

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 63
Παράρτημα, Τίτλος 3, σημείο Α, παράγραφος 3

Μια θετική συμπεριφορά στα μαθηματικά 
βασίζεται στο σεβασμό της αλήθειας και
στην προθυμία αναζήτησης των λόγων και 
αξιολόγησης της ισχύος τους.

Μια θετική συμπεριφορά στα μαθηματικά 
βασίζεται στην προθυμία αναζήτησης των 
λόγων και αξιολόγησης της ισχύος τους.

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 64
Παράρτημα, Τίτλος 6, Ορισμός

Ορισμός: Οι εν λόγω ικανότητες καλύπτουν 
όλες τις μορφές συμπεριφοράς που 
εξοπλίζουν τα άτομα ώστε να συμμετέχουν 
με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό 
τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική 

Ορισμός: Οι εν λόγω ικανότητες καλύπτουν 
όλες τις μορφές συμπεριφοράς που 
εξοπλίζουν τα άτομα ώστε να συμμετέχουν 
με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό 
τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική 



PE 371.929v01-00 28/33 AM\609296EL.doc

EL

ζωή, ιδίως στις όλο και περισσότερο 
ποικιλόμορφες κοινωνίες, καθώς και στην 
επίλυση διαφορών όπου απαιτείται. Η 
ικανότητα του πολίτη εξοπλίζει τα άτομα 
ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή των 
πολιτών, με βάση τη γνώση των κοινωνικών 
και πολιτικών εννοιών και δομών και την 
υποχρέωση ενεργού και δημοκρατικής 
συμμετοχής.

ζωή, ιδίως στις όλο και περισσότερο 
ποικιλόμορφες κοινωνίες, καθώς και στην 
επίλυση διαφορών όπου απαιτείται. Η 
ικανότητα του πολίτη εξοπλίζει τα άτομα 
ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή των 
πολιτών, με βάση τη γνώση των κοινωνικών 
και πολιτικών εννοιών και δομών και την 
υποχρέωση ενεργού και δημοκρατικής 
συμμετοχής. Διότι στόχος της δια βίου 
μάθησης δεν είναι μόνο η δυνατότητα 
προσαρμογής στην αλλαγή αλλά η ενεργός 
διαμόρφωση της αλλαγής.

Or. de

Τροπολογία: Supp Kusstatscher

Τροπολογία 65
Παράρτημα, Τίτλος 6, σημείο Α, παράγραφος 1

Α. Η προσωπική και κοινωνική ευημερία 
απαιτεί την κατανόηση του πώς μπορεί να 
εξασφαλιστεί βέλτιστη σωματική και ψυχική 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων, ως πόρου για 
το κάθε άτομο και την οικογένειά του, των 
γνώσεων σχετικά με το πώς μπορεί να 
συμβάλει εν προκειμένω ένας υγιής τρόπος 
ζωής. Για την επιτυχή διαπροσωπική και 
κοινωνική συμμετοχή, είναι σημαντική η 
κατανόηση των κωδίκων συμπεριφοράς και 
τρόπων γενικά που είναι αποδεκτοί σε 
διάφορες κοινωνίες και περιβάλλοντα (π.χ. 
στην εργασία) και η γνώση των βασικών 
εννοιών που σχετίζονται με τα άτομα, τις 
ομάδες, τις επαγγελματικές οργανώσεις, την 
ισότητα των φύλων, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό. Η κατανόηση των 
πολυπολιτισμικών και 
κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου με 
τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εθνικές 
πολιτιστικές ταυτότητες με την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα έχουν ουσιαστική σημασία.

Α. Η προσωπική και κοινωνική ευημερία 
απαιτεί την κατανόηση του πώς μπορεί να 
εξασφαλιστεί βέλτιστη σωματική και ψυχική 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων, ως πόρου για 
το κάθε άτομο για το στενό κοινωνικό 
περιβάλλον και την οικογένειά του, των 
γνώσεων σχετικά με το πώς μπορεί να 
συμβάλει εν προκειμένω ένας υγιής τρόπος 
ζωής. Για την επιτυχή διαπροσωπική και 
κοινωνική συμμετοχή, είναι σημαντική η 
κατανόηση των κωδίκων συμπεριφοράς και 
τρόπων γενικά που είναι αποδεκτοί σε 
διάφορες κοινωνίες και περιβάλλοντα (π.χ. 
στην εργασία) και η γνώση των βασικών 
εννοιών που σχετίζονται με τα άτομα, τις 
ομάδες, τις επαγγελματικές οργανώσεις, την 
ισότητα των φύλων, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό. Η κατανόηση των 
πολυπολιτισμικών και 
κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου με 
τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εθνικές 
πολιτιστικές ταυτότητες με την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα έχουν ουσιαστική σημασία.

Or. de
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Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 66
Παράρτημα, Τίτλος 7, Ορισμός

Ορισμός: Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται 
στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει 
τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 
ανάληψη κινδύνων καθώς και την ικανότητα 
κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων 
προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι. 
Στηρίζει όλους στην καθημερινή ζωή, τόσο 
στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, και 
ειδικότερα τους εργαζομένους στο να 
γνωρίζουν το πλαίσιο της εργασίας τους και 
να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις ευκαιρίες 
και αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες 
δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται οι 
επιχειρηματίες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε κοινωνική ή 
εμπορική δραστηριότητα.

Ορισμός: Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται 
στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει 
τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 
ανάληψη κινδύνων καθώς και την ικανότητα 
κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων 
προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι. 
Στηρίζει όλους στην καθημερινή ζωή, τόσο 
στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, και 
ειδικότερα τους εργαζομένους στο να 
γνωρίζουν το πλαίσιο της εργασίας τους και 
να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις ευκαιρίες 
και αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες 
δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται 
αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή 
συμβάλλουν σε κοινωνική ή εμπορική 
δραστηριότητα η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των 
ηθικών αξιών και να προωθεί τη χρηστή 
διακυβέρνηση..

Or. en

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 67
Παράρτημα, Τίτλος 7, παράγραφος 1

Οι απαραίτητες γνώσεις περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες για προσωπικές, 
επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων «ευρύτερης εμβέλειας» που 
απαρτίζουν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και 
εργάζονται οι άνθρωποι, όπως η ευρεία 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 
οικονομίας και των ευκαιριών και 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας 

Οι απαραίτητες γνώσεις περιλαμβάνουν τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες για προσωπικές, 
επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων «ευρύτερης εμβέλειας» που 
απαρτίζουν το πλαίσιο στο οποίο ζουν και 
εργάζονται οι άνθρωποι, όπως η ευρεία 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 
οικονομίας και των ευκαιριών και 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας 
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εργοδότης ή ένας οργανισμός. Τα άτομα 
πρέπει επίσης να γνωρίζουν την ηθική θέση 
των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να αποτελέσουν δύναμη 
δημιουργίας καλού περιβάλλοντος, 
παραδείγματος χάριν μέσω του έντιμου 
εμπορίου ή μέσω της άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους με κοινωνική 
υπευθυνότητα.

εργοδότης ή ένας οργανισμός, και την 
ανάγκη για εποικοδομητική δέσμευση και 
των δύο πλευρών της βιομηχανίας στις 
συλλογικές συμβάσεις. Τα άτομα πρέπει 
επίσης να γνωρίζουν τις ηθικές αξίες και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αποτελέσουν δύναμη δημιουργίας καλού 
περιβάλλοντος, παραδείγματος χάριν μέσω 
του έντιμου εμπορίου χρηστής 
διακυβέρνησης ή μέσω της άσκησης των 
δραστηριοτήτων τους με κοινωνική 
υπευθυνότητα.

Or. en

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 68
Παράρτημα, Τίτλος 7, παράγραφος 2

Οι δεξιότητες σχετίζονται με την ενεργό 
διαχείριση σχεδίων (με τη χρήση δεξιοτήτων 
όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η 
διαχείριση, η ηγετική στάση και ανάθεση, η 
ανάλυση, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η 
αξιολόγηση και καταχώριση) και την 
ικανότητα εργασίας τόσο σε τοπικό επίπεδο 
όσο και σε συνεργασία στο πλαίσιο ομάδων. 
Η ικανότητα κρίσης για τον προσδιορισμό 
των ισχυρών και αδύναμων σημείων του 
ατόμου καθώς και η αξιολόγηση και η 
ανάληψη κινδύνων αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία.

Οι δεξιότητες σχετίζονται με την ενεργό 
διαχείριση σχεδίων (με τη χρήση δεξιοτήτων 
όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η 
διαχείριση, η ηγετική στάση και ανάθεση, η 
ανάλυση, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η 
αξιολόγηση και καταχώριση) 
αποτελεσματική εκπροσώπηση και 
διαπραγμάτευση, και την ικανότητα 
εργασίας τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε 
συνεργασία στο πλαίσιο ομάδων. Η 
ικανότητα κρίσης για τον προσδιορισμό των 
ισχυρών και αδύναμων σημείων του ατόμου 
καθώς και η αξιολόγηση και η ανάληψη 
κινδύνων αποτελούν σημαντικά στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 69
Παράρτημα, Τίτλος 8, Ορισμός

Ορισμός: Εκτίμηση της σημασίας της Ορισμός: Εκτίμηση της σημασίας της 
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δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών 
και συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του 
θεάτρου, της λογοτεχνίας και των 
εικαστικών τεχνών.

δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών 
και συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του 
θεάτρου, της λογοτεχνίας και των 
εικαστικών τεχνών. Ικανότητα 
καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτισμικής 
συμμετοχής.

Or. de

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 70
Παράρτημα, Τίτλος 8, παράγραφος 1

Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει τη 
βασική γνώση σημαντικών πολιτιστικών 
έργων, συμπεριλαμβανομένου του λαϊκού 
σύγχρονου πολιτισμού ως σημαντικού 
μέρους της ανθρώπινης ιστορίας στα 
πλαίσια της εθνικής και ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, και της θέσης 
τους στον κόσμο. Είναι σημαντικό να 
κατανοείται η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ευρώπης (και των 
ευρωπαϊκών χωρών), η ανάγκη διατήρησής 
της και η εξέλιξη των λαϊκών προτιμήσεων
και η σημασία των αισθητικών παραγόντων 
στην καθημερινή ζωή.

Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει τη 
βασική γνώση σημαντικών πολιτιστικών 
έργων, συμπεριλαμβανομένου του λαϊκού 
σύγχρονου πολιτισμού ως σημαντικού 
μέρους της ανθρώπινης ιστορίας και της 
θέσης τους στον κόσμο. Είναι σημαντικό να 
κατανοείται η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία, εντός των κοινωνιών της 
Ευρώπης (και των περιφερειών του 
κόσμου) η ανάγκη διατήρησής της και η 
σημασία των αισθητικών παραγόντων στην 
καθημερινή ζωή.

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 71
Παράρτημα, Τίτλος 8, παράγραφος 2

Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την 
εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 

διαγράφεται
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απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες 
περιλαμβάνουν επίσης την ικανότητα 
συσχετισμού των δημιουργικών και 
εκφραστικών απόψεων του ατόμου με τις 
γνώμες άλλων και προσδιορισμού και 
δημιουργίας οικονομικών ευκαιριών στην 
πολιτιστική δραστηριότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το εδάφιο αυτό έχει σημειολογική σημασία και είναι δυνατόν να δημιουργήσει πρόβλημα στη 
σφαιρική ερμηνεία του κειμένου.

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 72
Παράρτημα, Τίτλος 8, παράγραφος 2

Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την 
εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επίσης την ικανότητα συσχετισμού των 
δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων 
του ατόμου με τις γνώμες άλλων και 
προσδιορισμού και δημιουργίας 
οικονομικών ευκαιριών στην πολιτιστική 
δραστηριότητα.

Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την 
εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επίσης την ικανότητα συσχετισμού των 
δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων 
του ατόμου με τις γνώμες άλλων και 
προσδιορισμού και δημιουργίας 
δημιουργικής έκφρασης και οικονομικών 
ευκαιριών στην πολιτιστική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία: Gabriele Zimmer

Τροπολογία 73
Παράρτημα, Τίτλος 8, παράγραφος 2

Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την 
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εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επίσης την ικανότητα συσχετισμού των 
δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων 
του ατόμου με τις γνώμες άλλων και 
προσδιορισμού και δημιουργίας 
οικονομικών ευκαιριών στην πολιτιστική 
δραστηριότητα.

εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επίσης την ικανότητα συσχετισμού των 
δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων 
του ατόμου με τις γνώμες άλλων και την 
αποδοχή εν προκειμένω των διαφορών.

Or. de

Τροπολογία: Proinsias De Rossa

Τροπολογία 74
Παράρτημα, Τίτλος 8, παράγραφος 3

Μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας είναι η 
βάση για το σεβασμό και την ανοικτή 
συμπεριφορά απέναντι στην πολυμορφία της 
πολιτιστικής έκφρασης. Μια θετική 
συμπεριφορά καλύπτει επίσης τη 
δημιουργικότητα και την προθυμία 
καλλιέργειας αισθητικής ικανότητας μέσω 
της καλλιτεχνικής αυτοέκφρασης και του 
ενδιαφέροντος για την πολιτιστική ζωή.

Μια αίσθηση ταυτότητας μπορεί να είναι η 
βάση για το σεβασμό και την ανοικτή 
συμπεριφορά απέναντι στην πολυμορφία της 
πολιτιστικής έκφρασης. Μια θετική 
συμπεριφορά καλύπτει επίσης τη 
δημιουργικότητα και την προθυμία 
καλλιέργειας αισθητικής ικανότητας μέσω 
της καλλιτεχνικής αυτοέκφρασης και του 
ενδιαφέροντος για την πολιτιστική ζωή

Or. en


