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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 29 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για το νέο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), με τη συγχώνευση του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), το πρόγραμμα για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία.

Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της με τον στόχο για «τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του τοπίου της χρηματοδότησης και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για 
συνεργίες μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χρηματοδότησης,» (αιτιολογική σκέψη 9, 
COM (2018) 382). Αυτός ο στόχος είναι κατ’ αρχήν ευπρόσδεκτος. 

Ωστόσο, η εν λόγω συγχώνευση δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να θέσει σε κίνδυνο την ορθή 
εφαρμογή, τις επιδόσεις και την προστιθέμενη αξία, και τον δημοσιονομικό έλεγχο του νέου 
ΕΚΤ +. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή οι ακόλουθες 
εξαιρετικά προβληματικές πτυχές των προτάσεων της Επιτροπής:

– έλλειψη ειδικών στόχων και προτεραιοτήτων για το ΕΚΤ + στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα όσον αφορά τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στήριξης στο πλαίσιο 
αυτού του σκέλους στο μέλλον, με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων (ΚΚΔ), όταν τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις 
σχετικές διατάξεις του ΚΚΔ για το ΕΚΤ +·

– επιπλέον, σύμφωνα με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής, οι οποίοι για την 
τρέχουσα περίοδο υποστηρίζονται από προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης (ΕΚΤ, ΠΑΝ και ΤΕΒΑ), οι στόχοι αυτοί καθίστανται επίσης ειδικοί στόχοι 
που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Το γεγονός 
αυτό καθιστά αυτόματα ορισμένους στόχους όπως η «αντιμετώπιση της υλικής 
στέρησης με παροχή τροφίμων» ή «προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας», σημαντικούς για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία, καθώς και για τη συνιστώσα «Υγεία». Ωστόσο, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο III του μέρους II, η «αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή 
τροφίμων» είναι ένας ειδικός στόχος που αφορά μόνο το σκέλος της επιμερισμένης 
διαχείρισης, ενώ στο μέρος ΙΙΙ δεν υπάρχουν επιχειρησιακοί στόχοι που να προβλέπουν 
με ποιο τρόπο ο ειδικός στόχος «προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας» θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης 
διαχείρισης·

– δεν υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί που να διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να επιτευχθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ των τριών σκελών· 

– επιπλέον, η πρόβλεψη για τη διάθεση των πόρων από το σκέλους υπό επιμερισμένη 
διαχείριση σε ένα σκέλος υπό άμεση διαχείριση παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
αμφισβητήσιμο και ασαφές, και δεν περιέχονται διευκρινίσεις ούτε στο ΕΚΤ+ ούτε 
στον νέο ΚΚΔ. Η ενδεχόμενη επικάλυψη ή έλλειψη στήριξης για ορισμένα μέτρα 
πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά, δεδομένου ότι, λόγω της στενότητας δημοσιονομικών 
πόρων, το ΕΚΤ+ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενός 
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φάσματος σημαντικών προκλήσεων στον πολύ διευρυμένο τομέα αρμοδιοτήτων για τη 
διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ· 

– η πρόταση κανονισμού για το ΕΚΤ+ δεν περιλαμβάνει δείκτες για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης και των επιδόσεων του σκέλους «Απασχόληση και κοινωνική 
καινοτομία», ούτε περιέχει τις απαραίτητες κατάλληλες διατάξεις για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή, και τούτο δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στον κατάλληλο προγραμματισμό και την παροχή υποστήριξης 
στο πλαίσιο αυτού του σκέλους.

Για τους σκοπούς του αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, είναι αναγκαίο οι εν λόγω ελλείψεις να αντιμετωπιστούν κατάλληλα και να 
εξαλειφθούν. Από την άποψη αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατυπωθούν στον 
κανονισμό σαφείς κανόνες για τον προγραμματισμό στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης 
διαχείρισης του ΕΚΤ+·

Γενικότερα, για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και προκειμένου να 
υπάρχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι καθοριστικό να 
διασφαλιστούν ο συντονισμός και οι συνέργειες όχι μόνο στο πλαίσιο των τριών σκελών του 
ΕΚΤ+, αλλά και μεταξύ αυτών και άλλων ταμείων, μέσων και προγραμμάτων της ΕΕ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] 
θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης 
(ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη 
Διαχείριση των Συνόρων και των 
Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του 
Ταμείου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και 
ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και 

(6) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] 
θεσπίζει το πλαίσιο δράσης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης 
(ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ) και του Μέσου για τη 
Διαχείριση των Συνόρων και των 
Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) ως μέρος του 
Ταμείου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων (ΤΟΔΣ), και 
ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και 
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τους κανόνες σχετικά με τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον 
έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, 
επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι 
γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και να 
προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά 
με τον τύπο των δραστηριοτήτων που 
δύνανται να χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ+.

τους κανόνες σχετικά με τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον 
έλεγχο των ενωσιακών ταμείων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης. Είναι, 
επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν οι 
γενικοί στόχοι του ΕΚΤ+ και να 
προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά 
με τον τύπο των δραστηριοτήτων που 
δύνανται να χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
(νέος δημοσιονομικός κανονισμός) 
(«δημοσιονομικός κανονισμός») θεσπίζει 
τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, 
τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση 
εκτέλεση, τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνοχή στην υλοποίηση 
των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός 
εφαρμόζεται σε δράσεις που θα 
υλοποιηθούν σε άμεση ή έμμεση 
διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΚΤ+.

(7) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
(νέος δημοσιονομικός κανονισμός) 
(«δημοσιονομικός κανονισμός») θεσπίζει
τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, 
τις δημόσιες συμβάσεις, την έμμεση 
εκτέλεση, τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις 
δημοσιονομικές εγγυήσεις. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η συνοχή στην υλοποίηση 
των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ο δημοσιονομικός κανονισμός 
εφαρμόζεται σε δράσεις που θα 
υλοποιηθούν σε άμεση ή έμμεση 
διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΚΤ+. Ο 
κανονισμός αυτός θα πρέπει να ορίζει 
τους επιχειρησιακούς στόχους και να 
προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με 
τις επιλέξιμες δράσεις που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ + στο 
πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.



PE627.881v02-00 6/26 AD\1168936EL.docx

EL

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι 
για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των αγορών εργασίας και την προώθηση 
της πρόσβασης στην ποιοτική 
απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης 
και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, οι στόχοι για την προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και 
για τη μείωση της φτώχειας δεν
υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, αλλά και στο 
πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης 
διαχείρισης βάσει του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που 
απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.

(10) Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι 
για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των αγορών εργασίας και την προώθηση 
της πρόσβασης στην ποιοτική 
απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης 
και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, οι στόχοι για την προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και 
για τη μείωση της φτώχειας θα πρέπει να 
συνεχίσουν να υλοποιούνται στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης, και, κατά 
περίπτωση, να συμπληρώνονται στο 
πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης 
διαχείρισης βάσει του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που 
απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+. Τα 
μέρη του παρόντος χρηματοδοτικού 
κονδυλίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για δράσεις στο πλαίσιο άμεσης και 
έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και του σκέλους Υγεία.

(12) Ο παρών κανονισμός προβλέπει 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΚΤ+. Θα 
πρέπει να προσδιορίζει τις πιστώσεις για 
δραστηριότητες που πρέπει να 
υλοποιηθούν υπό επιμερισμένη διαχείριση 
και τις πιστώσεις για δράσεις στο πλαίσιο 
άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, 
ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς 
διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, 
από την προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα έως την γενική και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και στην εκπαίδευση και τη μάθηση 
ενηλίκων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 
τη διασύνδεση μεταξύ των τομέων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε 
θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς 
με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και 
διευκολύνοντας τη μαθησιακή 
κινητικότητα για όλους. Οι συνέργιες με το 
πρόγραμμα Erasmus, ιδίως για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των 
μειονεκτούντων μαθητών στη μαθησιακή 
κινητικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθούν 
στο πλαίσιο αυτό.

(15) Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της ίσης και οικονομικά 
προσιτής πρόσβασης για όλους, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες ομάδες, στην ποιοτική 
εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς 
διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, 
από την προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα έως την γενική και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και στην εκπαίδευση και τη μάθηση 
ενηλίκων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 
τη διασύνδεση μεταξύ των τομέων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε 
θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς 
με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και 
διευκολύνοντας τη μαθησιακή 
κινητικότητα για όλους. Οι συνέργιες με το 
πρόγραμμα Erasmus, ιδίως για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των 
μειονεκτούντων μαθητών στη μαθησιακή 
κινητικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθούν 
στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει 
ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, 
ιδίως όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες 
και τις βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής, με στόχο την παροχή 
δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στην 
ψηφιοποίηση, στην τεχνολογική αλλαγή, 
στην καινοτομία και στην κοινωνική και 
οικονομική αλλαγή, και με στόχο τη 
διευκόλυνση των μεταβάσεων στη 

(16) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει 
οικονομικά προσιτές, ευέλικτες ευκαιρίες 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης για όλους, ιδίως όσον 
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και τις 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
με στόχο την παροχή δεξιοτήτων 
προσαρμοσμένων στην ψηφιοποίηση, στην 
τεχνολογική αλλαγή, στην καινοτομία και 
στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή, 
και με στόχο τη διευκόλυνση των 
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σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της 
υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

μεταβάσεων στη σταδιοδρομία, της 
κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως 
ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και/ή 
ανεπαρκώς ειδικευμένων ενηλίκων, 
σύμφωνα με το θεματολόγιο δεξιοτήτων 
για την Ευρώπη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, καθώς και των φτωχών 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και η 
μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες 
φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 
και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, καθώς και των φτωχών 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές για 
όλους, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη 
και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε 
υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
με στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 
στη μείωση της φτώχειας μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο 
την ανακούφιση της στέρησης τροφής και 
της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % των 
πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης στηρίζει τους 
απόρους, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση των 
ακραίων μορφών φτώχειας με τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η 
παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. 
Λόγω της φύσης των πράξεων και του 
τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι 
κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των 
απόρων.

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 
στη μείωση της φτώχειας μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο 
την ανακούφιση της στέρησης τροφής, 
στέγης και της υλικής στέρησης και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού 
και των απόρων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σε επίπεδο Ένωσης τουλάχιστον το 4 % 
των πόρων του σκέλους του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης 
στηρίζει τους απόρους, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 2 % 
των εθνικών τους πόρων από το σκέλος 
του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση των
ακραίων μορφών φτώχειας με τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η 
παιδική φτώχεια και η στέρηση τροφής. 
Λόγω της φύσης των πράξεων και του 
τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι 
κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των 
απόρων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, 
συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 
προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
παράσχει υποστήριξη για την προώθηση 
της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών συμπληρωματικά 
προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 
συστημάτων στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα 
κατάλληλο ποσό των πόρων από το 
σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για την 
εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων όσον αφορά τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι 
σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω 
πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη συνοχή, τον συντονισμό 
και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης 
και του σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του 
προγράμματος Στήριξης των 
Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και 
του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.
Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 
συστημάτων στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, εφόσον αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής δεν 
περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση 
υφιστάμενων δημόσιων υπηρεσιών όπως 
το νερό, η ενέργεια, η υγεία 
κ.λπ. Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν, σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας, τον 
αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.
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να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση 
της ίσης μεταχείρισης και των ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών
σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το 
ΕΚΤ+ προωθεί την ισότητα των ευκαιριών 
για όλους, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και 
προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των 
ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με 
τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην 
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις 
και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως 
και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις 
υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής 
φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 

(28) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας 
μεταξύ των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 
8 της ΣΛΕΕ, στην προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ των φύλων σε όλους τους τομείς, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας, τους όρους και τις 
συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την 
ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς 
διακρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και προωθεί την 
ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με 
αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα 
άτομα και συμβάλλει στην εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι 
αρχές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας,
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως 
και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις 
υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής 
φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
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πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα 
πρέπει να στηρίζει καμία δράση που 
συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

πολλαπλές διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ δεν θα 
πρέπει να στηρίζει καμία δράση που 
συμβάλλει στον διαχωρισμό ή τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Αιτιολόγηση

Η έννοια του φύλου δεν περιλαμβάνει μόνο τους άνδρες και τις γυναίκες.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τη συλλογή 
στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία είναι 
διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις 
διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν 
στοιχεία από μητρώα.

(29) Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τη συλλογή 
στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία είναι 
διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις 
διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν 
στοιχεία από μητρώα. Συνιστάται η 
παροχή κινήτρων για τη συνέχιση της 
ηλεκτρονικής διαβίβασης στοιχείων 
καθώς συμβάλλει στη μείωση του 
διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι παράγοντες των κοινωνικών 
επενδύσεων της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να 

(34) Οι παράγοντες των κοινωνικών 
επενδύσεων της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να 
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διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη 
πολλών στόχων του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι 
παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και 
καινοτόμες και συμπληρωματικές 
προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, 
συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας 
και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των ΗΕ. Ως εκ τούτου, οι 
φιλανθρωπικοί φορείς, όπως ιδρύματα και 
δωρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν, κατά 
περίπτωση, στις δράσεις του ΕΚΤ+ ιδίως 
σε εκείνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος της αγοράς 
κοινωνικών επενδύσεων.

διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη 
πολλών στόχων του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι 
παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και 
καινοτόμες και συμπληρωματικές 
προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, 
συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας 
και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των ΗΕ. Ως εκ τούτου, οι 
φιλανθρωπικοί φορείς, όπως ιδρύματα και 
δωρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν, κατά 
περίπτωση και εφόσον τα εν λόγω 
ιδρύματα και οι δωρητές δεν έχουν 
πολιτική ή κοινωνική ατζέντα που 
συγκρούεται με τα ιδανικά της Ένωσης, 
στις δράσεις του ΕΚΤ+ ιδίως σε εκείνες 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος της αγοράς κοινωνικών 
επενδύσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της 
συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Θα πρέπει 
να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα 
κανονισμό να χορηγεί τα απαραίτητα 
δικαιώματα και την πρόσβαση στον 
αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να μπορούν να 
ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους.

(48) Με την επιφύλαξη προς όλους 
τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς,
τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της 
συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Θα πρέπει 
να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα 
κανονισμό να χορηγεί τα απαραίτητα 
δικαιώματα και την πρόσβαση στον 
αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να μπορούν να 
ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι ορισμοί του άρθρου 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού ισχύουν και 
για τα σκέλη Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και Υγεία στο πλαίσιο της 
άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 
προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 
μελών για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
την κοινωνική προστασία και ένταξη 
καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 
προσθέτει αξία στις πολιτικές της Ένωσης 
και των κρατών μελών για την εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών, την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, 
την κοινωνική προστασία και ένταξη, τις 
επενδύσεις για τα παιδιά και τους νέους,
καθώς και για ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ υποστηρίζει 
την προαγωγή της υγείας και την 
πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα, την 
προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα 
των συστημάτων υγείας, καθιστά 
οικονομικά προσιτή για όλους και 
ασφαλέστερη την υγειονομική περίθαλψη, 
μειώνει τις ανισότητες στον τομέα της 
υγείας, προστατεύει τους πολίτες από 
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διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
και στηρίζει τη νομοθεσία της Ένωσης 
στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Πεδίο εφαρμογής της στήριξης και 
ειδικοί στόχοι

1. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το ΕΚΤ+ επιδιώκει την 
επίτευξη του στόχου για επενδύσεις για 
την απασχόληση και την ανάπτυξη που 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[μελλοντικός ΚΚΔ] και θα συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου πολιτικής για «Μια 
περισσότερο κοινωνική Ευρώπη, για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του εν λόγω κανονισμού.

2. Σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους του άρθρου 3 και τον στόχο 
πολιτικής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
υποστηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς 
στόχους:

i) βελτίωση της πρόσβασης στην 
ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση που 
τηρεί όλους τους υφιστάμενους 
ενωσιακούς εργατικούς νόμους και 
σέβεται τα δικαιώματα όλων των ατόμων 
που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, 
των μακροχρόνια ανέργων και των 
οικονομικά μη ενεργών ατόμων, ενώ 
παράλληλα προωθεί την 
αυτοαπασχόληση και την κοινωνική 
οικονομία·

ii) εκσυγχρονισμός των θεσμών της 
αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για 



PE627.881v02-00 16/26 AD\1168936EL.docx

EL

την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση 
της έγκαιρης και εξατομικευμένης 
βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των 
μεταβάσεων και της κινητικότητας·

iii) προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και 
βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην παιδική φροντίδα·

iii α) προώθηση ενός υγιούς και 
κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού 
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση 
κινδύνων για την υγεία, προώθηση της 
προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή και ενεργό και υγιή γήρανση·

iv) βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας με 
σκοπό τη στήριξη της απόκτησης 
βασικών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
δεξιοτήτων·

v) προώθηση της ίσης πρόσβασης 
και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες 
ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση 
και φροντίδα, μέσω της γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, έως την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση 
και τη μάθηση ενηλίκων, 
περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής κινητικότητας για όλους·

vi) προώθηση της διά βίου μάθησης, 
ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την 
καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις 
νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
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διευκολύνοντας τις μεταβάσεις στη 
σταδιοδρομία και προωθώντας την 
επαγγελματική κινητικότητα·

vii) προώθηση της ενεργού ένταξης, 
με σκοπό την προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών και της ενεργού 
συμμετοχής, και βελτίωση της 
απασχολησιμότητας·

viii) προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών και των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά·

ix) βελτίωση της ισότιμης και 
έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, 
βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες, 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της πρόσβασης στην κοινωνική 
προστασία, και βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

x) προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων και των παιδιών·

(xi) αντιμετώπιση της υλικής 
στέρησης με παροχή τροφίμων ή βασικής 
υλικής βοήθειας προς τους απόρους, 
συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών 
μέτρων.

3. Μέσω των δράσεων που 
υλοποιούνται στο σκέλος του ΕΚΤ+ για 
την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει επίσης σε άλλους στόχους 
πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[μελλοντικού ΚΚΔ], ιδίως εκείνους που 
αφορούν:
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i) μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη 
εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και της 
βιομηχανικής μετάβασης, και της 
τομεακής συνεργασίας όσον αφορά τις 
δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα, 
της κατάρτισης των ερευνητών, των 
δραστηριοτήτων δικτύωσης και 
δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων και των 
επιχειρήσεων και των οικονομικών 
πόλων, της στήριξης στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και της 
κοινωνικής οικονομίας·

ii) μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που απαιτείται για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων και των 
επαγγελματικών προσόντων, μέσω της 
αναβάθμισης όλων των δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένου του εργατικού 
δυναμικού, και της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα 
και την ενέργεια, και μέσω της 
βιοοικονομίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προγράμματα που επωφελούνται 
από τη γενική στήριξη από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα 1 του παρόντος 
κανονισμού, για την παρακολούθηση της 
προόδου κατά την υλοποίηση. Τα 

1. Προγράμματα που επωφελούνται 
από τη γενική στήριξη από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα 1 του παρόντος 
κανονισμού, για την παρακολούθηση της 
προόδου κατά την υλοποίηση. Τα 
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προγράμματα αυτά μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούν ειδικούς ανά πρόγραμμα 
δείκτες.

προγράμματα αυτά χρησιμοποιούν επίσης
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Σύμφωνα με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
[38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους 
δείκτες, μέσω της υποβολής εκθέσεων 
τόσο για την πρόοδο όσο και για τις 
ελλείψεις και μέσω της διασφάλισης 
σαφούς σύνδεσης μεταξύ δαπανών και 
επιδόσεων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σύμφωνα με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
[38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους 
δείκτες, μέσω της υποβολής εκθέσεων 
τόσο για την πρόοδο όσο και για τις 
ελλείψεις και μέσω της διασφάλισης 
σαφούς σύνδεσης μεταξύ δαπανών και 
επιδόσεων.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων μπορεί 
να καλύπτει όλα τα στάδια εκτέλεσης και 
όλους τους κρίκους της αλυσίδας 
εφοδιασμού, με μοναδική εξαίρεση τον 
έλεγχο των τελικών παραληπτών, εκτός 
εάν η εκτίμηση κινδύνου διαπιστώσει 
ειδικό κίνδυνο παρατυπίας ή απάτης.

Ο λογιστικός έλεγχος των πράξεων μπορεί 
να καλύπτει όλα τα στάδια εκτέλεσης και 
όλους τους κρίκους της αλυσίδας 
εφοδιασμού, με μοναδική εξαίρεση τον 
έλεγχο των τελικών παραληπτών, εκτός 
εάν η εκτίμηση κινδύνου διαπιστώσει 
ειδικό κίνδυνο παρατυπίας ή απάτης. Ο 
λογιστικός έλεγχος των πράξεων 
περιλαμβάνει περισσότερους ελέγχους 
κατά τα αρχικά στάδια της υλοποίησης 
έτσι ώστε, σε περίπτωση κινδύνου 
απάτης, τα χρήματα να μπορούν να 
διοχετεύονται σε άλλα έργα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για την τακτική παρακολούθηση 
των σκελών και την πραγματοποίηση 
όλων των προσαρμογών που απαιτούνται 
για τις προτεραιότητες πολιτικής και 
χρηματοδότησής τους, η Επιτροπή 
συντάσσει αρχική έκθεση ποιοτικής και 
ποσοτικής παρακολούθησης που θα 
καλύπτει το πρώτο έτος, και στη 
συνέχεια, τρεις εκθέσεις που θα 
καλύπτουν διαδοχικές διετείς περιόδους 
και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι 
εκθέσεις διαβιβάζονται επίσης, για 
ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών. Οι εκθέσεις 
αφορούν τα αποτελέσματα των σκελών 
και τον βαθμό στον οποίο οι αρχές της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
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φύλου τηρήθηκαν και με ποιον τρόπο η 
καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς 
και τα θέματα πρόσβασης, 
αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων τους. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τις εκθέσεις στο κοινό, 
ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια των 
σκελών.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη κατάλληλων εκθέσεων παρακολούθησης όπως αυτές που προβλέπονται για την 
τρέχουσα περίοδο, θα αποτελέσει ένα βήμα πίσω όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία 
των πτυχών του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Σύμφωνα με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
[38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και 
τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους 
δείκτες, μέσω της υποβολής εκθέσεων 
τόσο για την πρόοδο όσο και για τις 
ελλείψεις και μέσω της διασφάλισης 
σαφούς σύνδεσης μεταξύ δαπανών και 
επιδόσεων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις 
πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να 
τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία 

1. Οι αξιολογήσεις 
πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να 
τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία 
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λήψης αποφάσεων. λήψης αποφάσεων και περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, 
την προστιθέμενη αξία της Ένωσης και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση των 
σκελών μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν 
θα υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την υλοποίησή 
τους, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη της υλοποίησης των σκελών.

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 θα 
διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των 
σκελών για τη μέτρηση, σε ποιοτική και 
ποσοτική βάση, της προόδου που 
σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των 
στόχων των σκελών, την εξέταση του 
κοινωνικού περιβάλλοντος εντός της 
Ένωσης και οιωνδήποτε μειζόνων 
αλλαγών που εισήχθησαν με νομοθεσία 
της Ένωσης, τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των 
πόρων των σκελών και την αξιολόγηση 
της προστιθέμενης αξίας του για την 
Ένωση. Τα αποτελέσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης υποβάλλονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, καθώς και με 
βελτιωμένες ποιοτικές και ποσοτικές 
πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και 
τα αποτελέσματα σε σχέση με τους 
καθορισμένους στόχους, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIα

Δείκτες για το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία

1. Βαθμός δεδηλωμένου κέρδους 
από την καλύτερη κατανόηση των 
πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ένωσης

(1α) Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης·

(1β) Αριθμός δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης·

(1γ) Ενίσχυση των κύριων συντελεστών·

2. Επίπεδο ενεργού συνεργασίας και 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και 
κυβερνητικών θεσμών των κρατών μελών 
και συνδεδεμένων τρίτων χωρών:

(2α) Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης·

(2β) Αριθμός δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης·

(2β) Ενίσχυση των κύριων συντελεστών.

3. Δηλωμένη χρήση καινοτομίας 
στην κοινωνική πολιτική κατά την 
εφαρμογή των κοινωνικών ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων (ΕΧΣ) και στα 
αποτελέσματα των πειραματισμών 
κοινωνικής πολιτικής για τους φορείς 
χάραξης πολιτικής:

(3α) Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης·

(3β) Δραστηριότητες αλληλοδιδασκαλίας, 
ευαισθητοποίησης και διάδοσης.

(3γ) Ενίσχυση των κύριων συντελεστών.
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4. Αριθμός επισκέψεων στην πλατφόρμα 
EURES.

5. Αριθμός τοποθετήσεων νέων σε 
εργασία, που επιτεύχθηκε ή στηρίχθηκε 
στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής 
δράσης «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του 
EURES» καθώς και στο πλαίσιο των 
στοχοθετημένων προγραμμάτων 
κινητικότητας.

6. Αριθμός προσωπικών επαφών των 
συμβούλων EURES με άτομα που 
αναζητούν εργασία, άτομα που επιθυμούν 
να αλλάξουν θέση εργασίας και 
εργοδότες.

7. Αριθμός επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν ή ενοποιήθηκαν, οι οποίες 
επωφελήθηκαν από υποστήριξη της 
Ένωσης.

8. Ποσοστό δικαιούχων που έχουν 
δημιουργήσει ή αναπτύξει περαιτέρω 
επιχειρήσεις με μικροχρηματοδότηση 
από την Ένωση και είναι άνεργοι ή 
ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κατάλογο δεικτών για την παρακολούθηση της 
πτυχής «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία». Το σκέλος «Απασχόληση και κοινωνική 
καινοτομία» αποτελεί συνέχεια του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία («EaSI») 2014-2020. Συνεπώς, οι δείκτες τους οποίους χρησιμοποιεί η Επιτροπή 
για να παρουσιάσει τις επιδόσεις του EaSI στις προγραμματικές δηλώσεις που παρουσιάζονται 
στη δέσμη των ετήσιων προϋπολογισμών της Ένωσης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
χρησιμοποιούνται ως δείκτες για το σκέλος «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία».
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