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Τροπολογία 15
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης των κρατών μελών που 
περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για 
την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
των ακόλουθων τομέων προτεραιότητας:

(2) Η εξέταση των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρύθμισης των κρατών μελών που 
περιέχεται στην ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση για 
την απασχόληση δείχνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης, ιδίως των 
γυναικών και των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, για την 
αντιμετώπιση των ακόλουθων τομέων 
προτεραιότητας:

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αυξάνοντας την προσφορά 
εργασίας και εκσυγχρονίζοντας τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας,

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, σε ποιοτικές θέσεις 
απασχόλησης, αυξάνοντας την προσφορά 
εργασίας και εκσυγχρονίζοντας τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας,

– βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής 
εργαζομένων και επιχειρήσεων, και

– - βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής 
εργαζομένων και επιχειρήσεων στις 
προκλήσεις που προκύπτουν από την 
παγκοσμιοποίηση, και

– αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων.

– αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο με τη βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 16
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
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Κατά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 
γραμμών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των
κατευθυντήριων γραμμών και της 
ανοικτής μεθόδου συντονισμού στο θέμα 
της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. fr

Τροπολογία 17
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Την πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη 
πλήρους απασχόλησης και η μείωση της 
ανεργίας και της αεργίας, με την αύξηση 
της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, 
μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
που συνδυάζει ευελιξία και ασφάλεια στην 
απασχόληση έχουν ζωτική σημασία για τη 
διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι’ 
αυτό απαιτούνται πολιτικές που θα 
καλύπτουν ταυτόχρονα την ευελιξία των 
αγορών εργασίας, την οργάνωση της 
εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις καθώς 
και την ασφάλεια της απασχόλησης και 
την κοινωνική ασφάλιση.

– Την πλήρη απασχόληση: Η επίτευξη
πλήρους απασχόλησης, εξασφαλίζοντας 
στους εργαζόμενους ευπρεπή δικαιώματα 
και αποδοχές, και η μείωση της ανεργίας
και της αεργίας, με την αύξηση της
ζήτησης και της προσφοράς εργασίας στην 
απασχόληση έχουν ζωτική σημασία για τη 
διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
της κοινωνικής προόδου. Γι’ αυτό
απαιτούνται πολιτικές που θα καλύπτουν
ταυτόχρονα τη βελτίωση της οργάνωσης
της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις 
καθώς και την ασφάλεια της απασχόλησης 
και την κοινωνική ασφάλιση.

Or. pt
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Τροπολογία 18
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας: Οι 
προσπάθειες αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και 
τη μείωση του κατακερματισμού και του 
ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. Οι 
συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, 
παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει 
να αξιοποιηθούν πλήρως.

– Τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας: Οι 
προσπάθειες αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και 
τη μείωση του κατακερματισμού και την 
αύξηση της προσφοράς εθελοντικής 
εργασίας μερικής απασχόλησης. Οι 
συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, 
παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει 
να αξιοποιηθούν πλήρως.

Or. fr

Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας: Οι 
προσπάθειες αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και 
τη μείωση του κατακερματισμού και του 
ποσοστού των φτωχών εργαζομένων. Οι 
συνεργίες μεταξύ ποιότητας στην εργασία, 
παραγωγικότητας και απασχόλησης πρέπει 
να αξιοποιηθούν πλήρως.

– Τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας της εργασίας: Οι 
προσπάθειες αύξησης των ποσοστών 
απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των θέσεων 
απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας καθώς και 
τη μείωση του κατακερματισμού, των 
ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και του ποσοστού των φτωχών 
εργαζομένων. Οι συνεργίες μεταξύ 
ποιότητας στην εργασία, παραγωγικότητας 
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και απασχόλησης πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως.

Or. es

Τροπολογία 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών - την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των μονογονεϊκών και των 
απόρων πολυτέκνων οικογενειών - την 
πρόληψη του αποκλεισμού από την αγορά 
εργασίας, τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. el

Τροπολογία 21
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και – Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
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εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών - την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών και των 
μονογονεϊκών οικογενειών –, την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. fr

Τροπολογία 22
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών - την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των γυναικών και των
παιδιών - την πρόληψη του αποκλεισμού 
από την αγορά εργασίας, τη στήριξη της 
ενσωμάτωσης μειονεκτούντων ατόμων 
στην απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
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κοινωνικής ένταξης. κοινωνικής ένταξης.

Or. pt

Τροπολογία 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 1 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών - την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης 
μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

– Την ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής: Απαιτείται 
αποφασιστική δράση για την ενίσχυση και 
τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την 
καταπολέμηση της φτώχειας - και ιδίως 
της φτώχειας των παιδιών - την πρόληψη 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
τη στήριξη της ενσωμάτωσης γυναικών 
και μειονεκτούντων ατόμων στην 
απασχόληση, και για τη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων όσον αφορά 
την απασχόληση, την ανεργία και την 
παραγωγικότητα της εργασίας, ιδίως σε 
περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση. 
Απαιτείται ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας και της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. es

Τροπολογία 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της 

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της 
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διάστασης της ισότητας των δύο φύλων 
και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή 
μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο 
όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. 
Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη δημογραφική 
πρόκληση. Ως τμήμα μιας νέας 
διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη 
σημαντικής μείωσης των διαφορών στην 
απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ 
υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της 
ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους.

διάστασης της ισότητας των δύο φύλων 
και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή 
μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο 
όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, με 
αυστηρή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
οδηγιών για την ίση μεταχείριση και την 
κατάργηση των ανισοτήτων. Αυτό θα 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη δημογραφική 
πρόκληση. Ως τμήμα μιας νέας 
διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη 
σημαντικής μείωσης των διαφορών στην 
απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στις 
διαφορές μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών 
και υπηκόων της ΕΕ, σύμφωνα με τους 
εθνικούς στόχους.

Or. el

Τροπολογία 25
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων 
και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα 

Οι ίσες ευκαιρίες, και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες προόδου. Η ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων 
και η προαγωγή της ισότητας αυτής θα 
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πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή 
μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο 
όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων. 
Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη δημογραφική 
πρόκληση. Ως τμήμα μιας νέας 
διαγενεαλογικής προσέγγισης, έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των νέων, 
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία, και στην 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη 
σημαντικής μείωσης των διαφορών στην 
απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ 
υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της 
ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους.

πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε δράση 
που αναλαμβάνεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει επίσης να δοθεί στην αισθητή 
μείωση όλων των ανισοτήτων στην αγορά 
εργασίας που έχουν σχέση με το φύλο 
όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων
ιδίως με την αυστηρή και πρακτική 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για 
την ίση μεταχείριση. Αυτό θα βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη 
δημογραφική πρόκληση. Ως τμήμα μιας 
νέας διαγενεαλογικής προσέγγισης, 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην 
κατάσταση των νέων, στην εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, 
και στην προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ανάγκη 
σημαντικής μείωσης των διαφορών στην 
απασχόληση για τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς και στις διαφορές μεταξύ 
υπηκόων τρίτων χωρών και υπηκόων της 
ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους.

Or. fr

Τροπολογία 26
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17. Να 
εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που 
στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας στην εργασία και στην 
ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 17. Να
εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που
στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη
βελτίωση της ποιότητας και της 
ασφάλειας της απασχόλησης καθώς και
στην ενίσχυση της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής καθώς και στην 
προώθηση σφαιρικής προσέγγισης που θα 
καλύπτει τα προβλήματα της ανεργίας
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και των συνθηκών εργασίας των 
γυναικών, της περιορισμένης συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και 
της άνισης κατανομής των μη 
αμειβομένων οικιακών καθηκόντων και 
ασχολιών.

Or. pt

Τροπολογία 27
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 6 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας,

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς θέσεων 
πλήρους και μερικής απασχόλησης και 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας,

Or. fr

Τροπολογία 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 6 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας,

– προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς 
εργασίας, μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας,

Or. es
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Τροπολογία 29
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – εδάφιο 6 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής 
εργαζομένων και επιχειρήσεων,

– βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής 
εργαζομένων και επιχειρήσεων στις νέες 
προκλήσεις,

Or. fr

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας

1. Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς 
εργασίας, μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και εκσυγχρονισμός 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας

Or. es

Τροπολογία 31
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

1. Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, κατά προτίμηση σε θέσεις 
αορίστου χρόνου, αύξηση της προσφοράς 
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κοινωνικής προστασίας εργασίας και εκσυγχρονισμός των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αύξηση της απασχόλησης είναι το 
αποτελεσματικότερο μέσο οικονομικής 
ανόδου και διαμόρφωσης οικονομιών που 
ευνοούν την κοινωνική ένταξη, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους μη ικανούς προς 
εργασία. Η προώθηση μιας προσέγγισης 
της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και 
ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση 
της καταλληλότητάς τους, της οικονομικής 
βιωσιμότητάς τους και της ικανότητας 
προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν 
επιτακτικές ανάγκες λόγω της 
αναμενόμενης μείωσης του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση των επίμονων διαφορών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα 
της απασχόλησης και την αντιμετώπιση 
των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των 
νέων, ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής 
προσέγγισης, και στην προώθηση της 
ενεργής ένταξης των ατόμων που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας. Εντατική δράση απαιτείται 
επίσης για τη βελτίωση της κατάστασης 
των νέων στην αγορά εργασίας και στην 
αισθητή μείωση της ανεργίας των νέων, η 
οποία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από το 
ποσοστό της συνολικής ανεργίας.

Η αύξηση της απασχόλησης είναι το 
αποτελεσματικότερο μέσο οικονομικής 
ανόδου και διαμόρφωσης οικονομιών που 
ευνοούν την κοινωνική ένταξη, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τους μη ικανούς προς 
εργασία. Η προώθηση μιας προσέγγισης 
της εργασίας με βάση τον κύκλο ζωής και 
ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση 
της καταλληλότητάς τους, της οικονομικής 
βιωσιμότητάς τους και της ικανότητας 
προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν 
επιτακτικές ανάγκες λόγω της 
αναμενόμενης μείωσης του πληθυσμού σε 
ηλικία εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση των επίμονων διαφορών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα 
της απασχόλησης και την αντιμετώπιση 
των χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων και των 
νέων, ως τμήμα της νέας διαγενεαλογικής 
προσέγγισης, και στην προώθηση της 
ενεργούς ένταξης των ατόμων που είναι 
περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας, κυρίως δε των ατόμων που 
αποτελούν θύματα πολλαπλών 
διακρίσεων που εντείνονται και λόγω 
δύσκολων γεωγραφικών συνθηκών σε 
απρόσιτες νησιωτικές και ορεινές 
περιοχές. Εντατική δράση απαιτείται 
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επίσης για τη βελτίωση της κατάστασης 
των νέων στην αγορά εργασίας και στην 
αισθητή μείωση της ανεργίας των νέων, η 
οποία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από το 
ποσοστό της συνολικής ανεργίας.

Or. el

Τροπολογία 33
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 18 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποφασιστική δράση για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών και τη μείωση 
των διαφορών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε θέματα απασχόλησης, 
ανεργίας και αμοιβών,

- αποφασιστική δράση για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών και τη μείωση 
των διαφορών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε θέματα απασχόλησης, 
ανεργίας και αμοιβών, προαγωγής και 
επαγγελματικής κατάρτισης,

Or. pt

Τροπολογία 34
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 18 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής και πρόβλεψη 
προσβάσιμων και οικονομικώς προσιτών 
κέντρων φροντίδας των παιδιών και 
δυνατοτήτων φροντίδας άλλων 
εξαρτώμενων ατόμων,

- καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής, ιδίως με την παροχή 
υποστήριξης στις μονογονεϊκές 
οικογένειες μέσω της προώθησης δίκαιης 
κατανομής των οικογενειακών ευθυνών, 
με επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες 
και αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών 
καθώς και τη δυνατότητα για τους γονείς 
(τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών)
να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς 
μερικής απαχόλησης χωρίς καμιά 
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δυσμενή διάκριση σε σχέση με το 
κανονικό καθεστώς και πρόβλεψη 
ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικώς 
προσιτών κέντρων φροντίδας για το 90% 
των παιδιών σε ηλικία υποχρεωτικής 
σχολικής φοίτησης σε όλα τα κράτη μέλη 
έως το 2010 και δυνατοτήτων φροντίδας 
άλλων εξαρτώμενων ατόμων,

Or. pt

Τροπολογία 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης μπορούν να αυξήσουν την 
προσφορά εργατικού δυναμικού και να 
ενισχύσουν τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ 
αναδεικνύονται ισχυρό μέσο προώθησης 
της ένταξης στην κοινωνία και στην αγορά 
εργασίας των πλέον μειονεκτούντων 
ατόμων. Σε κάθε άτομο που καθίσταται 
άνεργο πρέπει να προσφέρεται η 
δυνατότητα για νέο ξεκίνημα εντός ενός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην 
περίπτωση των νέων το διάστημα αυτό 
πρέπει να είναι σύντομο, π.χ. το πολύ 4 
μήνες έως το 2010, και για τους ενήλικες 
το πολύ 12 μήνες. Πρέπει να εφαρμοστούν 
πολιτικές που θα προβλέπουν τη θέσπιση 
ενεργών μέρων στην αγορά εργασίας για 
τους μακροχρόνια ανέργους, λαμβάνοντας 
υπόψη το κριτήριο αναφοράς του 25% 
όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής έως 
το 2010. Η ενεργοποίηση πρέπει να 
λαμβάνει τη μορφή κατάρτισης, 
επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης 
στην εργασία, θέσης εργασίας ή άλλου 
μέτρου απασχολησιμότητας, σε 
συνδυασμό, αν χρειαστεί, με συνεχή 
βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. Η 

Οι ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης μπορούν να αυξήσουν την 
προσφορά εργατικού δυναμικού και να 
ενισχύσουν τη συνοχή της κοινωνίας, ενώ 
αναδεικνύονται ισχυρό μέσο προώθησης 
της ένταξης στην κοινωνία και στην αγορά 
εργασίας των πλέον μειονεκτούντων 
ατόμων. Σε κάθε άτομο που καθίσταται 
άνεργο πρέπει να προσφέρεται η 
δυνατότητα για νέο ξεκίνημα εντός ενός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην 
περίπτωση των νέων το διάστημα αυτό 
πρέπει να είναι σύντομο, π.χ. το πολύ 4 
μήνες έως το 2010, και για τους ενήλικες 
το πολύ 12 μήνες. Πρέπει να εφαρμοστούν 
πολιτικές που θα προβλέπουν τη θέσπιση 
ενεργών μέρων στην αγορά εργασίας για 
τους μακροχρόνια ανέργους, λαμβάνοντας 
υπόψη το κριτήριο αναφοράς του 25% 
όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής έως 
το 2010. Η ενεργοποίηση πρέπει να 
λαμβάνει τη μορφή κατάρτισης, 
επανακατάρτισης, πρακτικής άσκησης 
στην εργασία, θέσης εργασίας ή άλλου 
μέτρου απασχολησιμότητας, σε 
συνδυασμό, αν χρειαστεί, με συνεχή 
βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. Η 
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διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση για όσους αναζητούν 
εργασία, η πρόληψη της ανεργίας και η 
διασφάλιση ότι τα άτομα που καθίστανται 
άνεργα διατηρούν στενή σχέση με την 
αγορά εργασίας και παραμένουν 
απασχολήσιμα αποτελούν ουσιαστικά 
στοιχεία για την αύξηση της συμμετοχής 
στην απασχόληση και την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η τακτική 
αυτή είναι επίσης σύμφωνη με την 
προσέγγιση του συνδυασμού ευελιξίας με 
ασφάλεια στην απασχόληση. Η επίτευξη 
των στόχων αυτών απαιτεί την άρση των 
φραγμών εισόδου στην αγορά εργασίας με 
την παροχή βοήθειας κατά την πραγματική 
αναζήτηση εργασίας, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην κατάρτιση και σε άλλα 
ενεργά μέτρα της αγοράς εργασίας, την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτές 
οικονομικά βασικές υπηρεσίες και την 
παροχή ελάχιστων πόρων σε όλους. Η 
προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
συγχρόνως ότι η εργασία είναι οικονομικά 
συμφέρουσα για όλους τους εργαζόμενους, 
εξαλείφοντας συγχρόνως τις παγίδες της 
ανεργίας, της φτώχειας και της αεργίας. 
Έμφαση πρέπει να δοθεί ιδίως στην 
προώθηση της ένταξης μειονεκτούντων 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
ανειδίκευτων εργαζομένων, στην αγορά 
εργασίας, ιδίως με την επέκταση των 
κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής 
οικονομίας, και στην ανάπτυξη νέων 
πηγών απασχόλησης ως ανταπόκριση σε 
συλλογικές ανάγκες. Ιδιαίτερα επιτακτική 
είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, η 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση ατόμων με αναπηρία και η 
ένταξη μεταναστών και μειονοτήτων.

διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση για όσους αναζητούν 
εργασία, η πρόληψη της ανεργίας και η 
διασφάλιση ότι τα άτομα που καθίστανται 
άνεργα διατηρούν στενή σχέση με την 
αγορά εργασίας και παραμένουν 
απασχολήσιμα αποτελούν ουσιαστικά 
στοιχεία για την αύξηση της συμμετοχής 
στην απασχόληση και την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η τακτική 
αυτή είναι επίσης σύμφωνη με την 
προσέγγιση του συνδυασμού ευελιξίας με 
ασφάλεια στην απασχόληση. Η επίτευξη 
των στόχων αυτών απαιτεί την άρση των 
φραγμών εισόδου στην αγορά εργασίας με 
την παροχή βοήθειας κατά την πραγματική 
αναζήτηση εργασίας, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην κατάρτιση και σε άλλα 
ενεργά μέτρα της αγοράς εργασίας, την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτές 
οικονομικά βασικές υπηρεσίες και την 
παροχή ελάχιστων πόρων σε όλους. Η 
προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
συγχρόνως ότι η εργασία είναι οικονομικά 
συμφέρουσα για όλους τους εργαζόμενους
και ότι τηρείται η αρχή της "ίσης 
αμοιβής για ίση εργασία", εξαλείφοντας 
συγχρόνως τις παγίδες της ανεργίας, της 
φτώχειας και της αεργίας. Έμφαση πρέπει 
να δοθεί ιδίως στην προώθηση της ένταξης 
μειονεκτούντων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανειδίκευτων 
εργαζομένων, στην αγορά εργασίας, ιδίως 
με την επέκταση των κοινωνικών 
υπηρεσιών και της κοινωνικής οικονομίας, 
και στην ανάπτυξη νέων πηγών 
απασχόλησης ως ανταπόκριση σε 
συλλογικές ανάγκες. Ιδιαίτερα επιτακτική 
είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, η 
προώθηση της πρόσβασης στην 
απασχόληση των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία και η ένταξη 
μεταναστών και μειονοτήτων.

Or. es
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Τροπολογία 36
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 19 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- με την ανάπτυξη νέων πηγών 
απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών 
για άτομα και επιχειρήσεις, ιδίως σε τοπικό 
επίπεδο.

- με την ανάπτυξη νέων πηγών 
απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών 
για άτομα και επιχειρήσεις, ιδίως σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 37
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήρια γραμμή 19 α. Να 
εξασφαλισθεί η ενεργός ένταξη στην 
αγορά εργασία, με θετικές ενέργειες που 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε σταθερές 
και ειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 38
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 20 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, ιδίως των 
υπηρεσιών απασχόλησης, αποβλέποντας 
επίσης σε μεγαλύτερη διαφάνεια των 
δυνατοτήτων απασχόλησης και κατάρτισης 

- εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας, ιδίως των 
υπηρεσιών απασχόλησης, αποβλέποντας 
επίσης σε μεγαλύτερη διαφάνεια των 
δυνατοτήτων απασχόλησης και κατάρτισης 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε 
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σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πιο ουσιαστική ενημέρωση στον τομέα 
της ίσης μεταχείρισης και των ίσων 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Or. fr

Τροπολογία 39
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων

2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 
αιτούντων εργασία, των εργαζομένων και 
των διευθυντών επιχειρήσεων

Or. fr

Τροπολογία 40
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 21 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- προσαρμογή της νομοθεσίας για την 
απασχόληση, επανεξετάζοντας, εφόσον 
απαιτείται, τις διάφορες συμβατικές 
εργασιακές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις για 
τα ωράρια εργασίας,

- προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας 
και τις ρυθμίσεις για τα ωράρια εργασίας

Or. fr
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Τροπολογία 41
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 21 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αδήλωτης εργασίας,

- αντιμετώπιση του προβλήματος της
αδήλωτης εργασίας με μέτρα που την
καθιστούν άνευ ενδιαφέροντος για τους 
μισθωτούς και τις επιχειρήσεις,

Or. fr

Τροπολογία 42
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 21 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- καλύτερη πρόβλεψη και θετική 
διαχείριση των αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
αναδιαρθρώσεων, ιδίως των αλλαγών που 
συνδέονται με το άνοιγμα των εμπορικών 
συναλλαγών, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος 
τους και να διευκολυνθεί η προσαρμογή,

- καλύτερη πρόβλεψη και θετική 
διαχείριση των αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
αναδιαρθρώσεων που προκύπτουν από 
την παγκοσμιοποίηση, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές 
επιπτώσεις τους και να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή,

Or. fr

Τροπολογία 43
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 21 – 5η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στήριξη των αλλαγών στο εργασιακό 
καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάρτισης, της αυτοαπασχόλησης, της 

- για τα κράτη μέλη, εφαρμογή των δικών
τους σχεδίων δράσης, με βάση τις 
εγκεκριμένες από το Συμβούλιο κοινές 
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σύστασης επιχειρήσεων και της 
γεωγραφικής κινητικότητας.

αρχές για τον συνδυασμό ευελιξίας και 
ασφάλειας στην απασχόληση.

Or. fr

Τροπολογία 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – τμήμα 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομίες που βασίζονται στη γνώση 
και στις υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικές 
δεξιότητες από εκείνες των παραδοσιακών 
βιομηχανιών. Επιπλέον, οι δεξιότητες 
χρειάζονται διαρκώς ανανέωση ενόψει των 
τεχνολογικών αλλαγών και της 
καινοτομίας. Οι εργαζόμενοι για να 
παραμείνουν και να προοδεύσουν στην 
εργασία τους και να είναι προετοιμασμένοι 
για τις εξελισσόμενες και μεταβαλλόμενες 
αγορές εργασίας, πρέπει να προσθέτουν 
και να ανανεώνουν τακτικά δεξιότητες. Η 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων 
εξαρτάται από τη σύσταση και τη 
διατήρηση ενός εργατικού δυναμικού που 
μπορεί να προσαρμόζεται σε αλλαγές. Οι 
κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
θα βελτιώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο 
και ότι οι νέοι θα αποκτούν τα 
απαιτούμενα βασικά προσόντα, σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 
Νεολαία. Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει ως 
στόχο το ποσοστό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική 
εκπαίδευση να μην ξεπερνά το 10%, ενώ 
το 85 % τουλάχιστον των ατόμων ηλικίας 
22 ετών πρέπει να έχει ολοκληρώσει την 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι 
το 2010. Οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην αύξηση του μέσου 
επιπέδου συμμετοχής στη διά βίου μάθηση 
στην ΕΕ σε τουλάχιστον 12,5 % του 
ενεργού ενήλικου πληθυσμού (ηλικιακή 

Οι οικονομίες που βασίζονται στη γνώση 
και στις υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικές 
δεξιότητες από εκείνες των παραδοσιακών 
βιομηχανιών. Επιπλέον, οι δεξιότητες 
χρειάζονται διαρκώς ανανέωση ενόψει των 
τεχνολογικών αλλαγών και της 
καινοτομίας. Οι εργαζόμενοι για να 
παραμείνουν και να προοδεύσουν στην 
εργασία τους και να είναι προετοιμασμένοι 
για τις εξελισσόμενες και μεταβαλλόμενες 
αγορές εργασίας, πρέπει να προσθέτουν 
και να ανανεώνουν τακτικά δεξιότητες. Η 
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων 
εξαρτάται από τη σύσταση και τη 
διατήρηση ενός εργατικού δυναμικού που 
μπορεί να προσαρμόζεται σε αλλαγές. Οι 
κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
θα βελτιώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο 
και ότι οι νέοι θα αποκτούν τα 
απαιτούμενα βασικά προσόντα, σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη 
Νεολαία. Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει ως 
στόχο το ποσοστό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική 
εκπαίδευση να μην ξεπερνά το 10%, ενώ 
το 85 % τουλάχιστον των ατόμων ηλικίας 
22 ετών πρέπει να έχει ολοκληρώσει την 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι 
το 2010. Οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην αύξηση του μέσου 
επιπέδου συμμετοχής στη διά βίου μάθηση 
στην ΕΕ σε τουλάχιστον 12,5 % του 
ενεργού ενήλικου πληθυσμού (ηλικιακή 
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ομάδα 25-64). Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να κινητοποιηθούν για την 
ανάπτυξη και την ενίσχυση μιας 
πραγματικής νοοτροπίας διά βίου μάθησης 
από την πιο νεαρή ηλικία. Προκειμένου να 
επιτευχθεί μία ουσιαστική αύξηση των 
δημοσίων και ιδιωτικών κατά κεφαλή 
επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και να 
εξασφαλιστεί η ποιότητα και η 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
επενδύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί 
δίκαιος και διαφανής επιμερισμός κόστους 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων και 
να βελτιωθεί η βάση τεκμηρίωσης στην 
οποία πρέπει να στηρίζονται οι πολιτικές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τις 
δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να θέτουν σε 
εφαρμογή συνεκτικές και συγκροτημένες 
στρατηγικές δια βίου μάθησης για τις 
οποίες έχουν δεσμευτεί.

ομάδα 25-64), με ιδιαίτερη μέριμνα για τις 
γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τους 
μετανάστες, τις εθνικές μειονότητες και 
τους ανέργους μακράς διαρκείας. Όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να 
κινητοποιηθούν για την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση μιας πραγματικής νοοτροπίας διά 
βίου μάθησης από την πιο νεαρή ηλικία. 
Προκειμένου να επιτευχθεί μία ουσιαστική 
αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών κατά 
κεφαλή επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό και να εξασφαλιστεί η ποιότητα 
και η αποτελεσματικότητα αυτών των 
επενδύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί 
δίκαιος και διαφανής επιμερισμός κόστους 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων και 
να βελτιωθεί η βάση τεκμηρίωσης στην 
οποία πρέπει να στηρίζονται οι πολιτικές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τις 
δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να θέτουν σε 
εφαρμογή συνεκτικές και συγκροτημένες 
στρατηγικές δια βίου μάθησης για τις 
οποίες έχουν δεσμευτεί.

Or. es

Τροπολογία 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 23 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η 
πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

-πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η 
πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
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συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και 
της επιχειρηματικής κατάρτισης,

συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και 
της επιχειρηματικής κατάρτισης, με 
προώθηση συγχρόνως, από τον δημόσιο 
και από τον ιδιωτικό τομέα, της 
συμμετοχής των γυναικών στους κλάδους
στους οποίους η γυναικεία 
αντιπροσώπευση υστερεί, καθώς και της 
αξιοποίησης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους,

Or. el

Τροπολογία 46
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 23 – 1η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η 
πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και 
της επιχειρηματικής κατάρτισης,

- πολιτικές και δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί σημαντικά η 
πρόσβαση στην αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια και την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας και 
της επιχειρηματικής κατάρτισης,
προωθώντας κυρίως τη διαφοροποίηση 
των επαγγελματικών επιλογών για τα 
νεαρά κορίτσια,

Or. fr

Τροπολογία 47
Astrid Lulling

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 23 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 

- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 
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επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών 
επιμερισμού του κόστους, με προοπτική 
την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή 
κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους και 
τους μεγαλύτερους στην ηλικία 
εργαζόμενους.

επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών 
επιμερισμού του κόστους, με προοπτική 
την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή 
κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους, τους 
μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους
και όσους απομακρύνθηκαν προσωρινά ή 
οριστικά από την αγορά εργασίας για να 
εκπληρώσουν τις οικογενειακές 
υποχρεώσεις τους.

Or. fr

Τροπολογία 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 23 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 
επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών 
επιμερισμού του κόστους, με προοπτική 
την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή 
κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους και
τους μεγαλύτερους στην ηλικία 
εργαζόμενους.

- αποτελεσματικές στρατηγικές διά βίου 
μάθησης, ανοικτές σε όλους σε σχολεία, 
επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και 
νοικοκυριά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
κατάλληλων κινήτρων και μηχανισμών 
επιμερισμού του κόστους, με προοπτική 
την αύξηση της συμμετοχής στη συνεχή 
κατάρτιση και στην κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής, ιδίως για τους ανειδίκευτους, τους 
μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους
και τους εργαζομένους κάθε ηλικίας  που 
απομακρύνθηκαν προσωρινά από την 
αγορά εργασίας για να μπορέσουν να 
συνδυάσουν την επαγγελματική με την 
οικογενειακή τους ζωή.

Or. el
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