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Τροπολογία 20
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, συμβαλλόμενα 
μέρη της οποίας είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της,

Or. en

Τροπολογία 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, συμβαλλόμενα 
μέρη της οποίας είναι η ΕΕ και όλα τα 
κράτη μέλη της,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη νομική βάση του ΕΚΤ+, δεδομένου ότι η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη την 
έχουν κυρώσει.

Τροπολογία 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 



PE626.995v02-00 4/175 AM\1164117EL.docx

EL

Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη 
για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων (2017/C 428/09),

Or. en

Τροπολογία 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες,

Or. en

Τροπολογία 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Or. en

Τροπολογία 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, 
με την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς, 
η Ένωση εργάζεται για να αναπτύξει μια 
άκρως ανταγωνιστική κοινωνική 
οικονομία της αγοράς, με στόχο την 
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 
πρόοδο· την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της 
προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού· καθώς και την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
διακρίσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και 
την εφαρμογή των πολιτικών και των 
δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις 
που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την 
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καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 27
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ.

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων ορίζει τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά την κοινωνική 
προστασία, την κοινωνική ένταξη, τις 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τις ίσες 
ευκαιρίες και την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας. Οι είκοσι βασικές αρχές του 
πυλώνα διαρθρώνονται σε τρεις 
κατηγορίες: ισότητα των ευκαιριών και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας· δίκαιες 
συνθήκες εργασίας· κοινωνική προστασία 
και ένταξη. Οι είκοσι αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ 
προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
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εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 28
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ.

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων αποτελεί διακήρυξη 
πολιτικών προθέσεων αλλά όχι νομικό 
πλαίσιο. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι στόχοι του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) πρέπει να 
στηρίζονται στη νομική βάση του 
ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου και δεν 
μπορούν να το υπερβαίνουν. Οι είκοσι 
βασικές αρχές του πυλώνα διαρθρώνονται 
σε τρεις κατηγορίες: ισότητα των 
ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας· δίκαιες συνθήκες εργασίας· 
κοινωνική προστασία και ένταξη. Οι 
είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να 
καθοδηγούν τις δράσεις στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+. Το ΕΚΤ+ προκειμένου να συμβάλει 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να 
στηρίζει τις επενδύσεις στο ανθρώπινο 
δυναμικό και τα συστήματα στους τομείς 
της πολιτικής για την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, 
στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, 
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τηρώντας παράλληλα τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 29
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ.

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ. Όλες οι δράσεις στο πλαίσιο 
του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 30
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο
174 της ΣΛΕΕ.

(1) Στις 17 Νοεμβρίου 2017, ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, ως απάντηση 
στις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι είκοσι βασικές αρχές του πυλώνα 
διαρθρώνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ισότητα των ευκαιριών και πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· δίκαιες συνθήκες 
εργασίας· κοινωνική προστασία και 
ένταξη. Οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα 
πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ+). Το ΕΚΤ+ προκειμένου 
να συμβάλει στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων θα πρέπει να στηρίζει τις 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και τα 
συστήματα στους τομείς της πολιτικής για 
την απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, στηρίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με τα άρθρα
174 και 175 της ΣΛΕΕ.

Or. es

Τροπολογία 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 

διαγράφεται
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της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής 
τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 
δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών 
επενδύσεων προς στήριξη αυτών των 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας 
που πρόκειται να υποστηριχθούν από 
εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. 
Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε 
να αξιοποιηθεί η ενωσιακή 
χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και 
να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία 
της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 
ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου+, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Λειτουργίας 
Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του 
μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προωθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης απολύτως αδιαφανές, 
αντιδημοκρατικό, που δεν λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής 
τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 
δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών 
επενδύσεων προς στήριξη αυτών των 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας 
που πρόκειται να υποστηριχθούν από 
εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. 
Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν ώστε 
να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση 
με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί 
η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας 
Σταθεροποίησης Επενδύσεων και του 
μηχανισμού InvestEU, ανάλογα με την 
περίπτωση.

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το άρθρο 
151 ΣΛΕΕ και τα δικαιώματα που 
περιέχονται στον αναθεωρημένο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ETS αριθ. 
163) ορίζουν το πλαίσιο για τις 
στρατηγικές της Ένωσης και των κρατών 
μελών όσον αφορά την υλοποίηση του 
ΕΚΤ+. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμεύσουν 
ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή 
χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να 
μεγιστοποιηθεί η κοινωνική αξία της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 
ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 33
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του μηχανισμού 
InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να αναπτυχθούν με συνεργασία 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, να περιλαμβάνουν τη διάσταση 
του φύλου και να παρουσιάζονται μαζί με 
τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του μηχανισμού 
InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 34
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του μηχανισμού 
InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, τα οποία καταρτίζονται 
με τη δέουσα συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών οντοτήτων και άλλων 
σχετικών φορέων, για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του μηχανισμού 
InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

Or. es

Τροπολογία 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του μηχανισμού 
InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να καταρτίζονται με σύμπραξη 
μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και να παρουσιάζονται 
μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για τον καθορισμό και 
τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και/ή ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
από τα προγράμματα που υποστηρίζονται 
από την Ένωση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και του μηχανισμού 
InvestEU, ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στις 20 Ιουνίου 2017, το 
Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της 
Ένωσης στο «Θεματολόγιο των
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των δημοσιονομικών της προγραμμάτων. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει κυρίως 
στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης μειώνοντας κατά το ήμισυ τη 
σχετική φτώχεια και εξαλείφοντας τις 
ακραίες μορφές φτώχειας (στόχος 1)· 
συμβάλλοντας στην καλή υγεία και την 
ευεξία (στόχος 3)· στην ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση (στόχος 
4), στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων (στόχος 5), στην προώθηση της 
διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς 
και της πλήρους και παραγωγικής 
απασχόλησης και της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους (στόχος 8), και στη 



PE626.995v02-00 16/175 AM\1164117EL.docx

EL

μείωση της ανισότητας (στόχος 10).

Or. en

Τροπολογία 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, όσον αφορά την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και 
τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για 
επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής. Για να εξασφαλισθεί 
η πλήρης ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους 
στόχους των εν λόγω κατευθυντηρίων 
γραμμών, ειδικά όσον αφορά την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές 
ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
ΣΛΕΕ, και, κατά περίπτωση, σε εθνικό 
επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις 
εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές 
της υλοποίησης των βασικών 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
«θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο 

(3) Για να εξασφαλισθεί η πλήρης 
ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους στόχους
της Ένωσης, όσον αφορά την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη και να συμβάλει 
σε διάφορες πτυχές της υλοποίησης των 
βασικών πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη», στον 
ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και στο 
σχέδιο δράσης για την ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών, στις σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες 
πρωτοβουλίες όπως η εγγύηση για τη 
νεολαία, οι διαδρομές αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια 
ανέργων στην αγορά εργασίας.
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εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες 
όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι 
διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων 
στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του 
ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές 
ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
ΣΛΕΕ, και, κατά περίπτωση, σε εθνικό 
επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις 
εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές 
της υλοποίησης των βασικών 

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του 
ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες 
πτυχές της υλοποίησης των βασικών 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
«θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες 
όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι 
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πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
«θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες 
όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι 
διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων 
στην αγορά εργασίας.

διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων 
στην αγορά εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 39
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...]
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του 
ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές 
ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
ΣΛΕΕ, και, κατά περίπτωση, σε εθνικό 
επίπεδο, τα εθνικά προγράμματα 

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του 
ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει επίσης να συμβάλει σε διάφορες 
πτυχές της υλοποίησης των βασικών 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
«θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
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μεταρρυθμίσεων που βασίζονται στις 
εθνικές στρατηγικές. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει σε διάφορες πτυχές 
της υλοποίησης των βασικών 
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 
«θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες 
όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι 
διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων 
στην αγορά εργασίας.

Ευρώπη» και στον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης, στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου και σε άλλες πρωτοβουλίες 
όπως η εγγύηση για τη νεολαία, οι 
διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
και η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων 
στην αγορά εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για 
να εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση 
του ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
φτώχειας και των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

(3) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2, 
και ειδικότερα: η τόνωση της ζήτησης 
εργασίας· η ενίσχυση της προσφοράς 
εργασίας: πρόσβαση σε απασχόληση, 
δεξιότητες και ικανότητες· ενίσχυση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας και της 
αποτελεσματικότητας του κοινωνικού 
διαλόγου και προώθηση των ίσων 
ευκαιριών για όλους, προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας, μαζί με τις 
ευρείες οικονομικές κατευθυντήριες 
γραμμές που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 121 παράγραφος 2 αποτελούν 
μέρος των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες 
στηρίζεται η στρατηγική Ευρώπη 2020.
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ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
και τις σχετικές ανά χώρα συστάσεις που 
εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 και του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και, κατά 
περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων που 
βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε 
διάφορες πτυχές της υλοποίησης των 
βασικών πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον 
ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στις
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου και σε 
άλλες πρωτοβουλίες όπως η εγγύηση για 
τη νεολαία, οι διαδρομές αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια 
ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] ενέκρινε 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές 
για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών, ώστε να συμφωνούν με τις αρχές 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, όσον αφορά την προώθηση 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής, με 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις στην 
Ένωση. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης 
ευθυγράμμιση του ΕΚΤ+ με τους στόχους 
των κατευθυντηρίων γραμμών, όσον 
αφορά τις πολιτικές για την απασχόληση, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προγραμματίσουν τη στήριξη μέσω του 
ΕΚΤ+, λαμβάνοντας υπόψη εκείνες τις 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
σημασία για αυτά, καθώς και τις σχετικές 
ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ 
και, σε εθνικό επίπεδο, τις κοινωνικές 
πτυχές και τις πτυχές που άπτονται της 
απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που 
βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε 
διάφορες πτυχές της υλοποίησης των 
βασικών πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον 
ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στην 
εγγύηση για τη νεολαία και άλλες σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες 
πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία 
«Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον 
κύκλο της μειονεξίας», οι διαδρομές 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, η ένταξη 
των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά 
εργασίας, ένα ποιοτικό πλαίσιο για την 
πρακτική άσκηση και τη μαθητεία και το 
σχέδιο δράσης για την ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en
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Τροπολογία 41
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του 
ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές 
ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και, 
κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που 
βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε 
διάφορες πτυχές της υλοποίησης των 
βασικών πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη» και στον 
ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου και σε 
άλλες πρωτοβουλίες όπως η εγγύηση για 
τη νεολαία, οι διαδρομές αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια 
ανέργων στην αγορά εργασίας.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [...] 
ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών, ώστε το κείμενό τους 
να συμφωνεί με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όσον 
αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών για επενδύσεις, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να 
εξασφαλισθεί η πλήρης ευθυγράμμιση του 
ΕΚΤ+ με τους στόχους των εν λόγω 
κατευθυντηρίων γραμμών, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και 
των διακρίσεων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές 
ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν βάσει 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και, 
κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που 
βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε 
διάφορες πτυχές της υλοποίησης των 
βασικών πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο «θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη», στον 
ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και στο 
σχέδιο δράσης για την ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών, στις σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου και σε άλλες 
πρωτοβουλίες όπως η εγγύηση για τη 
νεολαία, οι διαδρομές αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια 
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ανέργων στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το 
Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της 
Ένωσης στο «Θεματολόγιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη για το 2030» — ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

Το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για τη 
μείωση κατά το ήμισυ της σχετικής 
φτώχειας και την εξάλειψη των ακραίων 
μορφών φτώχειας (στόχος 1)· στην 
ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση (στόχος 4), την προώθηση 
της ισότητας των φύλων (στόχος 5), την 
προώθηση της διαρκούς, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς και της πλήρους και 
παραγωγικής απασχόλησης και της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (στόχος 
8), και τη μείωση της ανισότητας (στόχος 
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Τροπολογία 44
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ 
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης μειώνοντας κατά το ήμισυ τη 
σχετική φτώχεια και εξαλείφοντας τις 
ακραίες μορφές φτώχειας (στόχος 1)· 
συμβάλλοντας στην ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση (στόχος 4), 
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στην προώθηση της ισότητας των φύλων 
(στόχος 5), στην προώθηση της 
διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς 
και της πλήρους και παραγωγικής 
απασχόλησης και της αξιοπρεπούς 
εργασίας για όλους (στόχος 8), και στη 
μείωση της ανισότητας (στόχος 10).

Or. en

Τροπολογία 45
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

(4) Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο 
ενέκρινε την απάντηση της Ένωσης στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030» — ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Το Συμβούλιο 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στις τρεις 
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική), με ισορροπημένο και 
ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ζωτικής 
σημασίας να ενσωματωθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τομείς της ενωσιακής 
πολιτικής και να αναπτύξει η Ένωση 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 
Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
θέμα «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο 
ευρωπαϊκό μέλλον», της 22ας Νοεμβρίου 
2016, ως ένα πρώτο βήμα για την 
ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης και για την εφαρμογή της 
βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ 
μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των 
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στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
εξαλείφοντας τις ακραίες μορφές 
φτώχειας (στόχος 1)· μέσω της ποιοτικής 
και χωρίς περιορισμούς εκπαίδευσης 
(στόχος 4), προωθώντας την ισότητα των 
φύλων (στόχος 5) και μειώνοντας την 
ανισότητα (στόχος 10) μεταξύ των 
άλλων.

Or. en

Τροπολογία 46
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Ένωση προσυπέγραψε τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού το 
2015 και ενέκρινε το 2018 νέους κανόνες 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης ως ένα πρώτο βήμα 
για την υλοποίηση της παρούσας 
συμφωνίας. Οι κανόνες αναφορικά με τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 
συνιστούν ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο 
για τον εντοπισμό των εθνικών και 
ευρωπαϊκών μέτρων που σχετίζονται με 
την ενέργεια και το κλίμα σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα προκειμένου να 
επιτευχθεί μια κοινωνικά αποδεκτή και 
δίκαιη μετάβαση σε μια βιώσιμη 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
λαμβάνοντας υπόψη τους πολίτες και τις 
περιφέρειες που θα μετέχουν σε αυτή τη 
μετάβαση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν 
επιπτώσεις για τα τοπικά και συλλογικά 
επίπεδα δεξιοτήτων και ευημερίας, με 
στόχο τη διατήρηση της εδαφικής 
παραγωγής προστιθέμενης αξίας. Η 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου θα πρέπει ειδικότερα να 
συνοδεύεται από τη δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και 
θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της 
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δημόσιας υγείας. Οι κανόνες που αφορούν 
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης προβλέπουν την υιοθέτηση 
ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το 
κλίμα και την ενέργεια που θα βασίζονται 
σε ευρείες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων, 
με τους κοινωνικούς εταίρους και την 
κοινωνία των πολιτών (τα ίδια 
ενδιαφερόμενα μέρη που μετέχουν ήδη 
στη διακυβέρνηση του ΕΚΤ) και στην 
έκδοση συστάσεων προς τα κράτη μέλη 
με σκοπό την επίτευξη των 
συμφωνηθέντων στόχων της ΕΕ. Το 
πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια 
είναι εξίσου σημαντικό με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής 
πολιτικής και θα πρέπει να λειτουργεί επί 
ίσοις όροις και με συνεκτικό τρόπο με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής ως προς τη χρήση 
της ενωσιακής χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 47
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
έχοντας υπόψη τους τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο 
Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961, θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ των 
στόχων τους την προώθηση της 
απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, με 
σκοπό την εξασφάλιση διαρκώς υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 151 ΣΛΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις 
στις κατάλληλες δεξιότητες, με την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με τη 
βελτίωση της απασχόλησης και των 
κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων 
ενόψει της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού.

(5) Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
βρίσκονται ενώπιον διαρθρωτικών 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
οικονομική παγκοσμιοποίηση και 
αποϋλοποίηση, με αποτέλεσμα τη 
σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών, την αυξανόμενη απειλή για την 
ασφάλεια, τη μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, την τεχνολογική 
αλλαγή, την υπογεννητικότητα και ένα 
συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό 
καθώς και αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας και τις νέες προκλήσεις που 
προκύπτουν όσον αφορά την προστασία 
της απασχόλησης, κρίνονται αναγκαίες οι 
επενδύσεις στις κατάλληλες δεξιότητες, 
την ανάπτυξη, τις κοινωνικές πολιτικές 
και τις πολιτικές απασχόλησης.

Or. it

Τροπολογία 49
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον (5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
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διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις 
στις κατάλληλες δεξιότητες, με την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με τη 
βελτίωση της απασχόλησης και των 
κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων 
ενόψει της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού.

διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τις κοινωνικές 
ανισότητες, την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και τις σχετικές 
προκλήσεις που αφορούν την ένταξη, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή, τις 
δημογραφικές προκλήσεις, την άνιση 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
κοινωνική προστασία, την άνιση 
κατανομή των ευθυνών φροντίδας, ένα 
συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό, την 
έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης,
καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις 
σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις συμμετέχοντας 
στη δίκαιη μετάβαση, με επενδύσεις σε 
ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση και κατάρτιση, στη δια βίου 
μάθηση και σε δεξιότητες, με αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και με τη 
βελτίωση της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
και μέσω της καταπολέμησης των 
χασμάτων μεταξύ των φύλων και των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον (5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
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διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τον αντίκτυπο των 
πολιτικών λιτότητας, τη διαχείριση της 
μετανάστευσης, τη μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό καθώς και από τις αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 
κόσμου της εργασίας, η Ένωση θα πρέπει 
να προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή, τη δημογραφική 
φθίνουσα πορεία και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
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περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της
απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 52
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, τη μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, την 
τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
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Τροπολογία 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή, από την ανεργία 
και την ανεργία των νέων και από ένα 
συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό 
καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις 
σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Or. fr

Τροπολογία 54
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
εσωτερικών και των εξωτερικών 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
που αποτελείται από πολίτες της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 55
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
δίκαιη μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας, την τεχνολογική αλλαγή και ένα 
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γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό 
καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις 
σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κόσμου της 
εργασίας, η Ένωση θα πρέπει να 
προετοιμαστεί για τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις με επενδύσεις στις 
κατάλληλες δεξιότητες, με την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς και με τη βελτίωση 
της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 56
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προκειμένου να προβλεφθούν οι 
προκλήσεις και να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα προς μια κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, 
χάρτες πορείας μιας δίκαιης μετάβασης 
που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στα επιχειρησιακά 
προγράμματα, περιγράφοντας τις 
περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές 
για ένα φιλικό προς το κλίμα μέλλον με 
αποδοτική χρήση των πόρων, με στόχο 
την κοινωνική ένταξη, τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη 
βιωσιμότητα και τις επενδύσεις που θα 
στοχεύουν στη στήριξη μιας 
μελλοντοστραφούς τοπικής ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 57
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Εκφράζει τη λύπη του για τα 
ποσοστά ανεργίας των νέων στην 
Ευρώπη που παραμένουν υψηλά, και 
τονίζει ότι είναι ακόμη πολλά τα κράτη 
μέλη όπου απαιτείται άμεση λήψη 
μέτρων, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, 
όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων 
ανέρχεται σε περίπου 40%. Ο στόχος της 
μείωσης της ανεργίας των νέων πρέπει να 
συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα στο 
πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων.

Or. de

Τροπολογία 58
Elena Gentile

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 

(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 
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ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και 
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+.

ορίζει, ιδίως, τους στόχους πολιτικής και 
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 ο 
συντονισμός του με άλλα ταμεία και να 
προβλεφθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά 
με τον τύπο των δραστηριοτήτων που 
δύνανται να χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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, 

(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 
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, 
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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+.

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+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 60
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση 
εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών 
και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, 
καθώς και η χρηματοδότηση που δεν 
σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την 
εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών και σύμφωνα με 
το άρθρο 88 του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων, η Επιτροπή δύναται να 
επιστρέψει ποσά στα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν απλουστευμένες επιλογές 
κόστους, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών.

(8) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Η κατανομή των 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ 
προγραμμάτων δεν μπορεί να μεταβληθεί 
εκτός εάν βασίζεται σε κοινοβουλευτική 
απόφαση. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, 
λαμβάνεται υπόψη η χρήση εφάπαξ 
ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του 
κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και 
η χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις 
δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση 
εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών 
και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, 
καθώς και η χρηματοδότηση που δεν 
σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την 
εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων 
τρίτων χωρών και σύμφωνα με το άρθρο 
88 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, 
η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά 
στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
κατ’ αποκοπήν ποσών.

(8) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα που θα είναι 
συγκεκριμένα και θα ανταποκρίνονται 
στο συμφέρον και τις ανάγκες των 
Ευρωπαίων πολιτών, λαμβανομένων 
υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, 
του διοικητικού φόρτου και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, λαμβάνεται 
υπόψη η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ 
αποκοπή ποσοστών και του κόστους 
εργασίας κατά μονάδα, καθώς και η 
χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις 
δαπάνες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Για την εφαρμογή μέτρων 
που συνδέονται με την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη των πολιτών 
που διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 88 του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η 
Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά στα 
κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
κατ’ αποκοπήν ποσών.

Or. it

Τροπολογία 62
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι υλοποίησης σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Σχετικά με τις 
επιχορηγήσεις, λαμβάνεται υπόψη η χρήση 
εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών 
και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, 
καθώς και η χρηματοδότηση που δεν 
σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Για την 
εφαρμογή μέτρων που συνδέονται με την 
κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων 
τρίτων χωρών και σύμφωνα με το άρθρο 
88 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, 
η Επιτροπή δύναται να επιστρέψει ποσά 
στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
απλουστευμένες επιλογές κόστους, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατ’ 
αποκοπήν ποσών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τον εξορθολογισμό και την (9) Για τον εξορθολογισμό και την 
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απλούστευση του τοπίου της 
χρηματοδότησης και τη δημιουργία 
πρόσθετων ευκαιριών για συνέργιες μέσω 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
χρηματοδότησης, οι δράσεις που 
υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(«ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα 
για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο 
ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του
ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος 
Υγεία. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου που 
συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων 
ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη,
διατηρώντας συγχρόνως απλούστερους 
κανόνες για απλούστερες πράξεις όπως η 
διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής 
βοήθειας.

απλούστευση του τοπίου της 
χρηματοδότησης και τη δημιουργία 
πρόσθετων ευκαιριών για συνέργειες μέσω 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
χρηματοδότησης, οι δράσεις που 
υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(«ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα 
για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο 
ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος 
Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνικά 
Δικαιώματα στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, 
και το σκέλος Υγεία στο πλαίσιο της 
άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Αυτό θα 
πρέπει να συμβάλει στη μείωση του 
διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη 
διαχείριση των διάφορων ταμείων, ιδίως 
για τα κράτη μέλη, διατηρώντας 
συγχρόνως απλούστερους κανόνες για 
απλούστερες πράξεις όπως η διανομή 
τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 64
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του τοπίου της 
χρηματοδότησης και τη δημιουργία 
πρόσθετων ευκαιριών για συνέργιες μέσω 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
χρηματοδότησης, οι δράσεις που 
υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(9) Για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του τοπίου της 
χρηματοδότησης και τη δημιουργία 
πρόσθετων ευκαιριών για συνέργειες μέσω
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
χρηματοδότησης, οι δράσεις που 
υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
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(«ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα 
για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο 
ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του
ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος 
Υγεία. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου που 
συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων 
ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη,
διατηρώντας συγχρόνως απλούστερους 
κανόνες για απλούστερες πράξεις όπως η 
διανομή τροφίμων και/ή βασικής υλικής 
βοήθειας.

(«ΤΕΒΑ»), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία και το πρόγραμμα 
για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας πρέπει να ενσωματωθούν στο 
ΕΚΤ+. Επομένως, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία σκέλη: Το σκέλος του 
ΕΚΤ + στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία, και το σκέλος 
Υγεία. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στη 
μείωση του διοικητικού φόρτου που 
συνδέεται με τη διαχείριση των διάφορων 
ταμείων, ιδίως για τα κράτη μέλη και τους 
δικαιούχους, διατηρώντας συγχρόνως 
απλούστερους κανόνες για απλούστερες 
πράξεις όπως η διανομή τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 65
Ulrike Trebesius

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 

(10) Η Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει 
στις πολιτικές για την απασχόληση των 
κρατών μελών ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία και συμπληρώνοντας τις 
δράσεις τους. 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 υλοποιούνται 
μόνο στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.
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απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιων
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 την εξάλειψη της φτώχειας θα 
συνεχίσουν να υλοποιούνται κυρίως στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, 
και, κατά περίπτωση, θα 
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.

Or. en

Τροπολογία 67
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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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 χωρίς αποκλεισμούς και 
χαρακτηριζόμενων από ισότητα των 
φύλων αγορών εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην ποιοτική 
απασχόληση, τη βελτίωση της πρόσβασης 
και της ποιότητας της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της φροντίδας, οι στόχοι 
για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης 
και της υγείας και για την εξάλειψη 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.

Or. en

Τροπολογία 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(10) Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι 
για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτών 
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 



PE626.995v02-00 44/175 AM\1164117EL.docx

EL

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 χωρίς αποκλεισμούς 
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.

Or. en

Τροπολογία 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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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+ 
καθορίζοντας τα κονδύλια για τις δράσεις 
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης βάσει του 
σκέλους Κοινωνική Συνοχή και 
Κοινωνικά Δικαιώματα και τα κονδύλια
για δράσεις στο πλαίσιο άμεσης και 
έμμεσης διαχείρισης βάσει του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και του σκέλους Υγεία.

Or. en

Τροπολογία 71
Ulrike Trebesius

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+. Για 
να μεταφερθούν χρήματα μεταξύ σκοπών 
απαιτείται κοινοβουλευτική συναίνεση. 
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.

Or. en

Τροπολογία 72
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της υψηλής ποιότητας
απασχόλησης μέσω ενεργών παρεμβάσεων 
που δίνουν τη δυνατότητα (επαν)ένταξης 
στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, 
τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με 
χρόνιες παθήσεις, τους μακροχρόνια 
ανέργους και τα οικονομικά μη ενεργά 
άτομα, καθώς και όσους αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές μορφές διακρίσεων μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού και της 
ευελιξίας προς διάφορες ομάδες στόχους
των θεσμικών φορέων της αγοράς 
εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες και 
εξατομικευμένες συμβουλές και
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
υποστηριχθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στοχεύει στην καταπολέμηση της 
επισφαλούς απασχόλησης προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι όλα τα είδη των 
συμβάσεων εργασίας παρέχουν 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με 
κατάλληλη κάλυψη κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 
ΣΛΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή 
εργασία. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
και τη βιώσιμη απασχόληση που εγγυάται 
ίσες ευκαιρίες με ειδική προσοχή να 
εφιστάται στις άγαμες μητέρες στην 
αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
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άλλων, η τήρηση της αρχής της ίσης 
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η 
βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
άλλες υπηρεσίες μέριμνας ή στήριξη για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ των 
φύλων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει 
ως στόχο να παρέχει ένα υγιές και 
κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό 
περιβάλλον για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με 
μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για 
την προσαρμογή στις ανάγκες του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει 
μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης των νέων από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στην 
αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, τα άτομα σε ευάλωτες 
καταστάσεις, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας που βασίζεται 
στην αλληλεγγύη. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση των πολιτικών 
απασχόλησης και της λειτουργίας των 
αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της 
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ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες 
συμβουλές και καθοδήγηση κατά την 
αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην 
απασχόληση και να ενισχυθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων, καθώς 
και να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς 
διακρίσεις. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η εύκολη πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτές ή δωρεάν ποιοτικές
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, μέριμνας για 
τους ηλικιωμένους και σε άλλες 
υπηρεσίες μέριμνας ή υποστήριξης καλής 
ποιότητας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να 
έχει ως στόχο να παρέχει ένα ασφαλές, 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
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προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
διευκολυνθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
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προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει την πλήρη και ουσιαστική 
ένταξη σε σχολικό, επαγγελματικό και 
κοινωνικό επίπεδο των ατόμων με 
αναπηρία μέσω μέτρων που θα στοχεύουν 
στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους 
και μέσω σαφούς και αποτελεσματικής 
υποστήριξης σε κάθε στάδιο της ζωής 
τους. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει 
ως στόχο να παρέχει ένα υγιές και 
κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό 
περιβάλλον για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με 
μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και για 
την προσαρμογή στις ανάγκες του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

Or. it

Τροπολογία 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13



AM\1164117EL.docx 51/175 PE626.995v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους, τους φροντιστές 
οικογενειών και τα οικονομικά μη ενεργά 
άτομα, μέσω της στήριξης της 
απασχόλησης και παροχής στέγασης σε 
λογικές τιμές για άτομα με αναπηρίες
καθώς και μέσω της προαγωγής της 
αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας 
των αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες 
συμβουλές και καθοδήγηση κατά την 
αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην 
απασχόληση και να ενισχυθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω 
μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και άλλων υπηρεσιών 
μέριμνας ή στήριξης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Or. en



PE626.995v02-00 52/175 AM\1164117EL.docx

EL

Τροπολογία 77
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους, τους 
ηλικιωμένους ανέργους, τα άτομα με 
αναπηρία και τα οικονομικά μη ενεργά 
άτομα, καθώς και μέσω της προαγωγής της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας 
των αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες 
συμβουλές και καθοδήγηση κατά την 
αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην 
απασχόληση και να ενισχυθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω 
μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.
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(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

(13) Το ΕΚΤ+, σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους, τα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα και τους μετανάστες, καθώς 
και μέσω της προαγωγής της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας 
των αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες 
συμβουλές και καθοδήγηση κατά την 
αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην 
απασχόληση και να ενισχυθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω 
μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Or. en
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Τροπολογία 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους, τα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας 
των αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού των θεσμικών φορέων της 
αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες 
συμβουλές και καθοδήγηση κατά την 
αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην 
απασχόληση και να ενισχυθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω 
μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας και άλλων υπηρεσιών 
μέριμνας και στήριξης. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει 
ένα υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Or. en
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Τροπολογία 81
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για τη στήριξη και την 
απελευθέρωση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που 
υφίσταται στην κοινωνική οικονομία, το 
ΕΚΤ+ συμβάλλει στη βελτίωση της 
ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά σχέδια 
απασχόλησης και κοινωνικής 
καινοτομίας, καθώς και στα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ως 
«επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας» νοούνται οι επιχειρήσεις που 
ορίζονται στις νομοθετικές πράξεις των 
διαφόρων κρατών μελών περί κοινωνικής 
οικονομίας καθώς και στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου 15071/15 
σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής 
οικονομίας ως βασικού μοχλού 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη.

Or. es

Τροπολογία 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δεσμευτούν για συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού με καθορισμένες τιμές 
στόχους (μερίδιο των κεφαλαίων σε 
επίπεδο προγράμματος για τις γυναίκες) 
στο πλαίσιο της διαχείρισης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησης των 
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επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό συνιστά σημαντικό 
μέσο της πολιτικής ίσων ευκαιριών για να 
διαφανούν τα χάσματα μεταξύ των φύλων 
όσον αφορά την ίση συμμετοχή στο 
ΕΚΤ+, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 83
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της προσβασιμότητας και του 
απαλλαγμένου από διακρίσεις χαρακτήρα
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον 
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων 
στον τομέα της προστασίας δεδομένων 
και της διαχείρισης των πληροφοριών, 
καθώς και τις εγκάρσιες δεξιότητες που 
χρειάζονται όλα τα άτομα για την 
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για 
την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη 
και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο 
και την ευελιξία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και να συμβάλει στην 
κοινωνική συνοχή, τη μείωση του 
οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού και 
την κοινωνική και οικονομική καινοτομία, 
στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό 
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εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

θα μπορούσε να επιτευχθεί, για 
παράδειγμα, μέσω της υψηλής ποιότητας
μάθησης με βάση την εργασία και μέσω 
της μαθητείας, της διά βίου καθοδήγησης, 
της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες 
σε συνεργασία με τη βιομηχανία, της 
επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού 
υλικού, της κατάρτισης των εκπαιδευτών, 
της υποστήριξης της άτυπης και μη 
τυπικής μάθησης, της επικύρωσης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων και της προηγούμενης 
μάθησης.

Or. en

Τροπολογία 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 

(14) Ως το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για 
την προώθηση της απασχόλησης και των 
δεξιοτήτων, το ΕΚΤ+ πρέπει να είναι σε 
θέση να συμβάλλει στην κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Προς τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να παρέχει στήριξη για τη 
βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ πρέπει να 
βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
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βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για 
παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση 
την εργασία και μέσω της μαθητείας, της 
διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. fr

Τροπολογία 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας,
της απαλλαγής από διακρίσεις, της 
προσβασιμότητας, της έλλειψης 
αποκλεισμών, της αποτελεσματικότητας 
και της συνάφειας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον 
αφορά τις γλωσσικές και τις ψηφιακές 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας δεδομένων και της 
διαχείρισης των πληροφοριών, που 
χρειάζονται όλα τα άτομα για την 
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για 
την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη 
και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Στην 
περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων και 
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καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης 
του εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης 
και της παρακολούθησης των αποφοίτων, 
της κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

των ατόμων που προέρχονται από 
μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην ενίσχυσή τους και στην ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησης και της ικανότητάς 
τους να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά 
τους και να τα απαιτούν. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
και στη μετάβαση στην εργασία, να 
στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την 
απασχολησιμότητα των πάντων και να 
συμβάλει στη γενική ενσωμάτωση, στην 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και 
οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας 
κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες 
στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω 
επενδύσεων στην επαγγελματική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
διττής εκπαίδευσης, της μάθησης με βάση 
την εργασία και μέσω της μαθητείας, της 
διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, της 
επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού 
υλικού, της πρόβλεψης και της 
παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 86
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 

(14) Ως το κύριο ενωσιακό μέσο για τις 
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 
δεξιότητες, το ΕΚΤ+ διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην προώθηση της 
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και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 

(14) Ως το κύριο ενωσιακό μέσο για τις 
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 
δεξιότητες, το ΕΚΤ+ παίζει καίριο ρόλο 
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συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

στην προώθηση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της 
ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της συνάφειας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον 
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες που 
χρειάζονται όλα τα άτομα για την 
προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για 
την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη 
και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να βοηθήσει στην πρόοδο 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης και στη μετάβαση στην 
εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση 
και την απασχολησιμότητα και να 
συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την 
κοινωνική και οικονομική καινοτομία, 
στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό 
θα μπορούσε να επιτευχθεί, για 
παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση 
την εργασία και μέσω της μαθητείας, της 
διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 88
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
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της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
ή διατήρηση βασικών ικανοτήτων, ιδίως 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και 
εκείνες που προέρχονται από μια δίκαιη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
δίκαιη μετάβαση στην εργασία, να 
στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την 
απασχολησιμότητα και να συμβάλει στην 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και 
οικονομική καινοτομία, στηρίζοντας 
κλιμακούμενες και βιώσιμες πρωτοβουλίες 
στους εν λόγω τομείς. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της 
μάθησης με βάση την εργασία και μέσω 
της μαθητείας, της διά βίου καθοδήγησης, 
της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες 
σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, της 
επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού 
υλικού, της πρόβλεψης και της 
παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 89
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει (14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
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στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας
με επικέντρωση ιδίως στο επιτυχημένο 
πρότυπο της διττής εκπαίδευσης, της διά 
βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. de

Τροπολογία 90
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
του χωρίς διακρίσεις χαρακτήρα, της 
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συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. es

Τροπολογία 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
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προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 
τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση και την επανένταξη στην 
εργασία, να στηρίξει τη διά βίου μάθηση 
και την απασχολησιμότητα και να 
συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την 
κοινωνική και οικονομική καινοτομία,
στηρίζοντας κλιμακούμενες και βιώσιμες 
πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Αυτό 
θα μπορούσε να επιτευχθεί, για 
παράδειγμα, μέσω της μάθησης με βάση 
την εργασία και μέσω της μαθητείας, της 
διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται όλα 

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας και της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση 
βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις 
επιχειρηματικές και τις ψηφιακές 
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τα άτομα για την προσωπική ολοκλήρωση 
και ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

δεξιότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα 
για την προσωπική ολοκλήρωση και 
ανάπτυξη, για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα 
και την κοινωνική και οικονομική 
καινοτομία, στηρίζοντας κλιμακούμενες 
και βιώσιμες πρωτοβουλίες στους εν λόγω 
τομείς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, μέσω της μάθησης με 
βάση την εργασία και μέσω της μαθητείας, 
της διά βίου καθοδήγησης, της πρόβλεψης 
των αναγκών σε δεξιότητες σε συνεργασία 
με τη βιομηχανία, της επικαιροποίησης του 
εκπαιδευτικού υλικού, της πρόβλεψης και 
της παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Τροπολογία 93
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παράσχει 
στήριξη για την εξάλειψη της ενεργειακής 
ένδειας και να προωθήσει την πρόσβαση 
σε επαρκή και ενεργειακά αποδοτική 
στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικής στέγασης, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό 
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πλαίσιο για την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή», τον κανονισμό (XX/XX) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης και την οδηγία 
(XX/XX) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 94
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι πόροι του ΕΚΤ+ θα πρέπει 
μελλοντικά να δίνονται στα κράτη μέλη 
υπό τον όρο ότι ταυτόχρονα 
στοιχειοθετούνται αποδοτικές ενέργειες 
εντός του έργου για τη θέσπιση ή την 
ενίσχυση της διττής εκπαίδευσης, στο 
πλαίσιο των εγγυήσεων νεανικής 
απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

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 

(15) Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, 
ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην 
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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.

ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς 
διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, 
από την προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή 
στα παιδιά με μειονεκτούσα κοινωνική 
προέλευση, όπως παιδιά που μεγάλωσαν 
σε ιδρύματα ή παιδιά χωρίς στέγη, έως τη 
γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αλλά και την επανένταξη στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην 
εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, 
αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη 
μετάδοση της φτώχειας από γενεά σε 
γενεά, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ 
των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προλαμβάνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, βελτιώνοντας τις γνώσεις σε 
θέματα υγείας, ενισχύοντας τους δεσμούς 
με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και 
διευκολύνοντας τη μαθησιακή 
κινητικότητα για όλους. Συνέργειες με το 
πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να 
θεσπιστούν εν προκειμένω με σκοπό την 
κατάλληλη και ενεργό προσέγγιση και 
προετοιμασία των μειονεκτούντων 
μαθητών για εμπειρίες κινητικότητας στο 
εξωτερικό και για την αύξηση της 
συμμετοχής τους σε διασυνοριακή
μαθησιακή κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

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 

(15) Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους 
στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση 
χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς 
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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.

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 συνέργειες με 
το πρόγραμμα Erasmus, ιδίως για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των
μειονεκτούντων μαθητών στη μαθησιακή 
κινητικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθούν 
στο πλαίσιο αυτό.

Or. it

Τροπολογία 97
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

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 

(15) Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της ίσης πρόσβασης για όλους, 
ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, στην 
υψηλής ποιότητας 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, με ιδιαίτερη 
προσοχή να εφιστάται στα παιδιά και 
στους νέους που προέρχονται από 
μειονεκτικό υπόβαθρο, όπως τα παιδιά 
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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.

που μεγάλωσαν σε ιδρύματα και τα 
παιδιά χωρίς στέγη ή με έλλειψη στέγαση, 
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 συνέργειες με 
το πρόγραμμα Erasmus, για τη διάδοση 
των καινοτόμων πρακτικών και ιδίως για 
τη διευκόλυνση της συμμετοχής των 
μειονεκτούντων μαθητών και των νέων 
που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση
στη μαθησιακή κινητικότητα, θα πρέπει να 
υποστηριχθούν στο πλαίσιο αυτό. Η 
πολιτική συνοχή και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ του 
προγράμματος Erasmus και του ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπρεπή 
στήριξη για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μέτρων, όπως η μαθησιακή 
κινητικότητα για τους μειονεκτούντες 
μαθητές, ιδίως τους ενήλικους μαθητές 
και τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες 
παθήσεις.

Or. en

Τροπολογία 98
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ισότητα 
των φύλων και η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου θα αποτελεί 
δεσμευτική αρχή σε όλες τις φάσεις του 
προγραμματισμού, από τη διαμόρφωση 
των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων ως την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, και 
ότι βασικές δράσεις που αποσκοπούν στη 
συνεξέταση της διάστασης του φύλου 
λαμβάνουν στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 99
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η υποστήριξη από το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
προώθηση της ευρείας πρόσβασης στον 
πολιτισμό, της συμμετοχής στην 
πολιτιστική ζωή και της αναβάθμισης 
της καλλιτεχνικής και δημιουργικής 
έκφρασης, ιδίως αναπτύσσοντας
συνέργειες με το πρόγραμμα Δημιουργική 
Ευρώπη.

Or. it

Τροπολογία 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το ΕΚΤ+ μπορεί να στηρίζει 
καινοτόμες ενέργειες οι οποίες, μέσω του 
αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, 
στοχεύουν στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, ιδίως των 
μειονεκτουσών ομάδων, καθώς και στην 
προαγωγή της υγείας και την πρόληψη 
ασθενειών.
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Or. es

Τροπολογία 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το ΕΚΤ+ μπορεί να στηρίζει 
καινοτόμες ενέργειες οι οποίες, μέσω του 
αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, 
στοχεύουν στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, ιδίως των 
μειονεκτουσών ομάδων, καθώς και στην 
προαγωγή της υγείας και την πρόληψη 
ασθενειών.

Or. es

Τροπολογία 102
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Οι συνέργειες με το Ταμείο 
Ασύλου και Μετανάστευσης θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει την 
ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς 
διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, καθώς 
και την κοινωνική ένταξη, την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και 
την πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, με ειδική έμφαση να εφιστάται 
στις ανάγκες γυναικών και παιδιών.

Or. en
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Τροπολογία 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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

(16) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει 
ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, 
με συνεκτίμηση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι διάφορες 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, 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, όπως εκείνες που 
προκαλούνται κατά τη μετάβαση σε μια 
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,
και με στόχο τη διευκόλυνση των 
μεταβάσεων στη σταδιοδρομία, της 
κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως 
ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, ατόμων με 
αναπηρίες και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη και σε 
συντονισμό και με συμπληρωματικότητα 
με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 104
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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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 
σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της 
υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

(16) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει 
ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους 
μέσω των παρόχων τυπικής και μη 
τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων 
αναπτύσσοντας 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 της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην απασχόληση, των 
μεταβάσεων στη σταδιοδρομία, της 
κινητικότητας και της υποστήριξης ιδίως 
ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, με 
αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις και/ή 
ανεπαρκώς ειδικευμένων ενηλίκων, 
σύμφωνα με το θεματολόγιο δεξιοτήτων 
για την Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 105
Edouard Martin

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 
σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της 

(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 σε άτομα 
και τοπικές κοινωνίες δεξιοτήτων 
προσαρμοσμένων στην ψηφιοποίηση, στην 
τεχνολογική αλλαγή, στην καινοτομία και 
στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή, 
ιδίως εκείνων που βασίζονται στη 
μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές 
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υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

εκπομπές άνθρακα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, και με στόχο 
τη διευκόλυνση των 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.

Or. en

Τροπολογία 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

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

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

Or. en

Τροπολογία 107
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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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 
σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της 
υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

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

Or. en

Τροπολογία 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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

(16) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να προωθήσει 
ευέλικτες ευκαιρίες αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, 
ιδίως όσον αφορά τις επιχειρηματικές και 
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 σταδιοδρομία, της κινητικότητας και 
της υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη.
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Or. en

Τροπολογία 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι συνέργιες με το πρόγραμμα της 
Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται 
τα άτομα με τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις 
εργασίας του μέλλοντος.

(17) Οι συνέργειες με το πρόγραμμα της 
Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα 
προγράμματα σπουδών που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται 
τα άτομα με τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για την 
προσωπική και επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και για τις θέσεις εργασίας του 
μέλλοντος. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει συνέργειες μεταξύ του 
σκέλους Υγεία και του προγράμματος 
Ορίζων Ευρώπη με σκοπό την προώθηση 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται 
στον τομέα της προστασίας της υγείας 
και της πρόληψης των ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 110
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι συνέργιες με το πρόγραμμα της 
Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα 

(17) Οι συνέργειες με το πρόγραμμα της 
Ένωσης «Ορίζων» θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει καινοτόμα 
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προγράμματα σπουδών που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται 
τα άτομα με τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις 
εργασίας του μέλλοντος.

προγράμματα σπουδών που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων», προκειμένου να εφοδιάζονται 
τα άτομα με τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις 
εργασίας του μέλλοντος και να 
αντιμετωπίζονται οι τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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 

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης 
συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού 
και τοπικού επιπέδου, για την εξάλειψη
της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής ένδειας όπως προβλέπεται 
στους νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης, με στόχο να σπάσει 
ο κύκλος των μειονεκτούντων μεταξύ των 
γενεών και να προωθηθεί η κοινωνική 
ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για 
όλους και καταπολεμώντας τις διακρίσεις 
και τις κοινωνικές ανισότητες καθώς και 
τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. 
Αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση μιας 
σειράς πολιτικών για πρόληψη και 
αντίδραση με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, σύμφωνα με την αρχή αριθ. 11 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, ατόμων με 
αναπηρίες, ατόμων που αντιμετωπίζουν 
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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.

έλλειψη στέγης, υπηκόων τρίτων χωρών
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, μεταξύ άλλων μέσω 
στοχευμένης στήριξης για την κοινωνική 
οικονομία που βασίζεται στην
αλληλεγγύη. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 
έργα που προωθούν την ενεργό ένταξη, 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με βάση 
τους τρεις πυλώνες πρόσβασης στις 
υπηρεσίες, στήριξης του εισοδήματος και 
χωρίς αποκλεισμούς αγορών εργασίας. 
Θα πρέπει να προωθηθούν συνέργειες 
μεταξύ μέτρων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ+ και εθνικών στρατηγικών 
για την εισοδηματική στήριξη, υπό τη 
μορφή μέτρων στήριξης του κατώτατου 
εισοδήματος και/ή διαρθρωτικών μέτρων 
στήριξης του εισοδήματος που 
συνδυάζουν στήριξη του εισοδήματος με 
μέτρα ενεργοποίησης και με ενίσχυση των 
υπηρεσιών ή των κοινωνικών 
επιδομάτων, με σκοπό την ενίσχυση του 
αντίκτυπου στους τελικούς δικαιούχους. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της 
έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές ή δωρεάν, βιώσιμες 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως η 
υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια 
φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας και 
οικογένειας και υπηρεσίες για την 
καθοδήγηση της πρόσβασης σε 
κατάλληλη κοινωνική ή οικονομικά 
προσιτή στέγαση. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

Or. en
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Τροπολογία 112
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης 
συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού 
και τοπικού επιπέδου, 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 καθώς και τη στέρηση 
στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της 
έλλειψης στέγης, με ειδική έμφαση να 
δίδεται στην καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στον γυναικείο 
πληθυσμό. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, των ατόμων με αναπηρίες, 
ασθένειες και/ή χρόνιες παθήσεις, των 
φτωχών εργαζομένων, των αστέγων, των 
υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, 
των αιτούντων άσυλο, των μη 
καταγεγραμμένων μεταναστών και των 
απάτριδων και όλων των άλλων ατόμων 
που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
κοινωνικές προκλήσεις και πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων. 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 και 
της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των 
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κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω της 
έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, όπως η 
συμβουλευτική, η υγειονομική περίθαλψη, 
η παιδική μέριμνα και η προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και η μακροχρόνια 
φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας και 
οικογένειας, και της πρόσβασης σε 
αξιοπρεπή, ενεργειακά αποδοτική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο 
ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς 
τους και της κάλυψης.

Or. en

Τροπολογία 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών σε όλα τα 
επίπεδα 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 καθώς 
και την έλλειψη στέγης. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
ατόμων με αναπηρία, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, καθώς και των φτωχών 
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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.

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. Θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν έργα που 
προωθούν την ενεργό ένταξη και 
ενσωμάτωση με βάση τους τρεις πυλώνες 
πρόσβασης στις υπηρεσίες, στήριξης του 
εισοδήματος και της χωρίς αποκλεισμούς 
αγοράς εργασίας. Οι συνέργειες μεταξύ 
μέτρων με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ 
και εισοδηματικής στήριξης, υπό μορφή 
κατώτατου εισοδήματος και κοινωνικών 
επιδομάτων, τα οποία εμπίπτουν στην 
εθνική αρμοδιότητα και συνεπώς δεν 
συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
του ΕΚΤ+ θα πρέπει να προαχθούν 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπός 
τους στους τελικούς δικαιούχους. 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.

Or. en

Τροπολογία 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(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 
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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.

μεταξύ των γενεών, όπως μέσω 
συστημάτων κατώτατου εισοδήματος 
σύμφωνα με την αρχή αριθ. 14 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, 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, των φτωχών εργαζομένων, των
αστέγων και όλων των άλλων ατόμων που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές κοινωνικές 
προκλήσεις. 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 και της κάλυψης, 
μεταξύ άλλων για τα άτομα σε άτυπες 
καταστάσεις.
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(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, των φτωχών εργαζομένων, των 
αστέγων, των ατόμων με αναπηρίες, των 
υπηκόων τρίτων χωρών, των αιτούντων 
άσυλο και των προσφύγων, και όλων των 
άλλων ατόμων που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές κοινωνικές προκλήσεις. 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, 
της γενικής ενσωμάτωσης και της 
ολοκληρωμένης κάλυψης.
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(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 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 στη διάδοση
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
με στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

Or. it

Τροπολογία 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18



AM\1164117EL.docx 87/175 PE626.995v02-00

EL

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 και 
στρατηγικών με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες, 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 ασφάλισης και 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
και κοινωνικής προστασίας, με στόχο 
ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς 
τους και της αποτελεσματικότητάς τους 
ως προς την απόκριση στις 
μεταβαλλόμενες πραγματικότητες του 
επαγγελματικού κόσμου.

Or. en

Τροπολογία 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck



PE626.995v02-00 88/175 AM\1164117EL.docx

EL

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 σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού 
και τοπικού, 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, καθώς 
και την έλλειψη στέγης. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
ατόμων με αναπηρία, 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.

Or. en

Τροπολογία 119
Edouard Martin
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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, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
ένδειας, όπως προβλέπεται στους νέους 
κανόνες που συμφωνήθηκαν σχετικά με 
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης, με στόχο να σπάσει ο κύκλος 
των μειονεκτούντων μεταξύ των γενεών 
και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη 
εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους 
και καταπολεμώντας τις διακρίσεις και τις 
κοινωνικές ανισότητες καθώς 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.

Or. en
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Τροπολογία 120
Verónica Lope Fontagné

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 και των 
τοπικών και περιφερειακών οντοτήτων
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.

Or. es

Τροπολογία 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Δεδομένων των ποικίλων 
επιπέδων ανάπτυξης στις περιφέρειες και 
των διαφορετικών κοινωνικών 
πραγματικοτήτων ανά την Ευρώπη, ο 
βαθμός ευελιξίας του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιφερειακές και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες.

Or. en

Τροπολογία 122
Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Δεδομένων των ποικίλων 
επιπέδων ανάπτυξης στις περιφέρειες και 
των διαφορετικών κοινωνικών 
πραγματικοτήτων ανά την Ευρώπη, ο 
βαθμός ευελιξίας του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιφερειακές και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στους τομείς παρέμβασης του ΕΚΤ+

Τροπολογία 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Εν όψει της πολυμορφίας των 
επιπέδων ανάπτυξης ανά την Ευρώπη, η 
παρέμβαση του ΕΚΤ+ πρέπει να 
παραμείνει επαρκώς ευέλικτη, 
προκειμένου να μπορεί να συνεκτιμά τις 
περιφερειακές και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες.

Or. fr

Τροπολογία 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

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 

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 
στην εξάλειψη 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 
βιώνουν φτώχεια ή αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των απόρων. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 
4 % των εθνικών τους πόρων από το 
σκέλος Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνικά 
Δικαιώματα στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για την 
εξάλειψη 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 οι 
απλούστεροι δυνατοί κανόνες για τη 
στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
της υλικής στέρησης των απόρων.
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κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των 
απόρων.

Or. en

Τροπολογία 125
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και 
της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
απόρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 4 % 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. 

Or. en



PE626.995v02-00 94/175 AM\1164117EL.docx

EL

Τροπολογία 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 και 
της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
απόρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 4 % 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.

Or. en

Τροπολογία 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει (19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 



AM\1164117EL.docx 95/175 PE626.995v02-00

EL

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.

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. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 4 % 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.

Or. en

Τροπολογία 128
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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.

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, η φτώχεια στην τρίτη 
ηλικία 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.

Or. de

Τροπολογία 129
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι 
η φτώχεια στην τρίτη ηλικία αποτελεί 
ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο αφορά 
κυρίως τις γυναίκες· ότι, το 2014, στην 
ΕΕ, το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, το οποίο μπορεί να 
οριστεί ως η απόκλιση μεταξύ της μέσης 
σύνταξης (προ φόρων και τελών) που 
λαμβάνουν οι γυναίκες και εκείνης που 
λαμβάνουν οι άνδρες, ανήρχετο σε 39,4 % 
για την ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και 
άνω, και έχει αυξηθεί στα μισά κράτη 
μέλη κατά τα τελευταία πέντε χρόνια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
των τελευταίων ετών είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στις αποδοχές πολλών 
γυναικών και ότι έχει μακροπρόθεσμα 
μεγαλύτερες επιπτώσεις, κατά μέσο όρο, 
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στις αποδοχές των γυναικών από ό,τι σε 
εκείνες των αντρών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό 
των γυναικών που δεν έχουν καθόλου 
πρόσβαση σε σύνταξη κυμαίνεται μεταξύ 
11 % και 36 %.

Or. de

Τροπολογία 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και τη διασφάλιση μεγαλύτερης 
κοινωνικής ένταξης, το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να προωθεί την ενεργό συμμετοχή 
εξειδικευμένων κοινωνικών ΜΚΟ, καθώς 
και οργανώσεων που εκπροσωπούν και 
συνεργάζονται με άτομα που ζουν υπό 
συνθήκες φτώχειας, κατά την εκπόνηση, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση των 
σχετικών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 

διαγράφεται
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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.

Or. it

Τροπολογία 132
Ulrike Trebesius

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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 133
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή (20) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 
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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 
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.

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 
της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 
προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
παράσχει υποστήριξη για την προώθηση 
της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων 
και των αιτούντων άσυλο,
συμπληρωματικά προς τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου 
και Μετανάστευσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν το 2% των πόρων 
τους για το ΕΚΤ+ στην ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών και/ή των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε 
τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

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 
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.

(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 
της αλληλεγγύης και του δίκαιου 
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, από το ΕΤΠΑ και 
εκείνων των ταμείων που μπορούν να 
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επηρεάσουν θετικά την ένταξη των 
υπηκόων τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό 
πόρων του ΕΚΤ+ στις τοπικές αρχές 
προκειμένου να ικανοποιούν τις ανάγκες 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών σε 
τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 
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.

(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 
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. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους 
στις τοπικές αρχές για την ένταξη των 
μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 136
Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών συνοδεύεται από 
σαφείς αστικές και τοπικές διαστάσεις 
και επιπτώσεις. Οι πόλεις, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί 
εταίροι, οι κοινωνικοοικονομικοί φορείς, 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
έχουν αποδειχθεί κατάλληλες για την 
κατάρτιση αποτελεσματικών και 
καινοτόμων στρατηγικών, έργων και 
καινοτομιών για την αντιμετώπιση των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
προκλήσεων που συνδέονται με την 
υποδοχή, την κοινωνική ένταξη και την 
ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην κοινωνία και την αγορά 
εργασίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
απευθείας στήριξη στις πόλεις και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο με 
σκοπό την διάδοση των τοπικών έργων 
στο πεδίο αυτό, με σκοπό την παροχή 
έγκαιρης, στοχευμένης και 
αποτελεσματικής στήριξης με βάση τις 
τοπικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Το ΕΚΤ+ δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για την 
ενθάρρυνση, άμεσα ή έμμεσα, νέων 
παράνομων μεταναστευτικών ροών προς 
την ΕΕ αλλά πρέπει να παραμείνει ένα 
χρήσιμο εργαλείο προώθησης της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της 
απασχόλησης των Ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων οι οποίοι, ως κάτοικοι της 
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Ένωσης, βιώνουν συνθήκες φτώχειας, 
υλικής στέρησης, κοινωνικού 
αποκλεισμού και δυσχεραίνεται η 
σταθερή παραμονή τους στην ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

διαγράφεται
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αποτελεσματικό συντονισμό προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 
συστημάτων των κρατών μελών στους 
τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής 
ένταξης, της υγειονομικής περίθαλψης και 
της μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
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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.

Or. it

Τροπολογία 140
Claude Rolin

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

(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. 
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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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.

Or. fr

Τροπολογία 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 όσον αφορά 
τις διαρθρωτικές προκλήσεις συστάσεων
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 

(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. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο 
ποσό των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης 
για εκείνες τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που συνάδουν με το σκεπτικό
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. 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 συνέργεια
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής, λαμβάνοντας πάντοτε 
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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.

υπόψη τους στόχους της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που 
ορίζονται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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. 

(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 και της εξάλειψης της 
φτώχειας·που συνδέονται με τις 
προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί στον 
πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό 
των πόρων από το σκέλος Κοινωνική 
Συνοχή και Κοινωνικά Δικαιώματα 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 μεριμνούν 
για την ουσιαστική συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στη 
διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται η
συνοχή, ο συντονισμός και η
συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των 
επιπέδων διακυβέρνησης και μεταξύ του 
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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.

σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης και 
του σκέλους της άμεσης και της έμμεσης 
διαχείρισης του ΕΚΤ+, καθώς και μεταξύ 
αυτών 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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 143
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 



PE626.995v02-00 108/175 AM\1164117EL.docx

EL

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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

θα πρέπει να επανεξετάσει τα 
επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου 
να αξιολογήσει εάν λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στη διαδικασία προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνοχή, ο συντονισμός 
και η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων 
των επιπέδων διακυβέρνησης και μεταξύ
του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης 
και του προγράμματος EaSI 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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής, τηρώντας την αρχή της 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 144
Edouard Martin

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 

(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 και τους νέους 
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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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό 
των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την εφαρμογή στο πλαίσιο δίκαιης 
μετάβασης των σχετικών ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων όσον αφορά τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων 
στους τομείς του κλίματος και της 
ενέργειας 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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 145
Heinz K. Becker

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 

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 
συστημάτων στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 
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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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

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. 
Πρέπει επίσης να επιδιώκουν τη 
συμμόρφωση με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων για βιώσιμη ανάπτυξη.
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.

Or. de

Τροπολογία 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

(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 συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στη 
διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται η
συνοχή, ο συντονισμός και η
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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Or. en

Τροπολογία 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier



PE626.995v02-00 112/175 AM\1164117EL.docx

EL

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 
να διασφαλίζεται η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

(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, 
καθώς και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. 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.

Or. fr
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Τροπολογία 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % από το 
σκέλος Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνικά 
Δικαιώματα για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την εξάλειψη της 
φτώχειας. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να 
είναι συμπληρωματικό προς τους 
εθνικούς πόρους για την αντιμετώπιση 
της ακραίας φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 149
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
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διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό 
το κονδύλιο για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων πέραν της ανεργίας με μέτρα 
διαφορετικά από μέτρα ενεργοποίησης 
της αγοράς εργασίας για τη στήριξη της 
καταπολέμησης της φτώχειας και της 
ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την 
καταπολέμηση της απόλυτης φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 153
Ádám Kósa
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. hu

Τροπολογία 154
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα θεματική συγκέντρωση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 για την 
κοινωνική ένταξη στο ΕΚΤ (20%) παρέχει στα κράτη μέλη επαρκή ευελιξία ώστε να επενδύσουν 
στις προτεραιότητές τους με βάση τις ανάγκες που απορρέουν τόσο από τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων όσο και από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Τροπολογία 156
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 25 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την προώθηση της 
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κοινωνικής ένταξης. κοινωνικής ένταξης και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
φτώχειας στην τρίτη ηλικία.

Or. de

Τροπολογία 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), η 
οποία αποτελεί το πρότυπο για την 
προώθηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Η προαγωγή 
των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί 
ρητό στόχο των πολιτικών της ΕΕ (άρθρο 
3 της Συνθήκης της Λισαβόνας) και ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ να δίδεται απαιτεί σε όλες τις 
δράσεις της ΕΕ πρωταρχική σημασία στο 
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν με κατάλληλο τρόπο το 
ΕΚΤ+ για να σπάσουν τον κύκλο της 
μειονεξίας για τα παιδιά που ζουν υπό 
καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 
«Επένδυση στα παιδιά». Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να στηρίξει δράσεις για την 
προώθηση αποτελεσματικών 
παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των δικαιωμάτων των 
παιδιών.

Or. en
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Τροπολογία 158
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία 
αποτελεί το πρότυπο για την προώθηση 
και την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Η προαγωγή των δικαιωμάτων 
του παιδιού αποτελεί ρητό στόχο των 
πολιτικών της Ένωσης και ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
απαιτεί να δίδεται σε όλες τις δράσεις της 
ΕΕ πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να στηρίξει δράσεις για την 
προώθηση αποτελεσματικών 
παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των δικαιωμάτων των 
παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η φτώχεια στερεί τα παιδιά από 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, 
ευκαιρίες εκπαίδευσης, πρόσβαση σε 
υγιεινή διατροφή και υγειονομική 
περίθαλψη, που σε βάθος χρόνου 
εγκυμονούν υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας, 
διαγενεακής φτώχειας, υποσιτισμού, 
έλλειψης στέγης, πρώιμης εγκατάλειψης 
του σχολείου και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Το να μεγαλώνουν σε 
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συνθήκες φτώχειες μπορεί να αλλάξει 
δραματικά τις δυνατότητες των παιδιών 
να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους –
όπως αυτά περιλαμβάνονται στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC). Η 
παιδική φτώχεια πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από την οπτική των 
δικαιωμάτων του παιδιού και μέσω μιας 
διατομεακής και ολοκληρωμένης 
προσέγγισης.

Or. en

Τροπολογία 160
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Με δεδομένα τα διαρκώς υψηλά 
επίπεδα παιδικής φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού στην Ένωση, 
και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή αριθ. 
11 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων που ορίζει ότι τα παιδιά 
έχουν το δικαίωμα σε προστασία από τη 
φτώχεια, και ότι τα παιδιά από 
μειονεκτικό υπόβαθρο έχουν δικαίωμα σε 
συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των 
ίσων ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διανείμουν ποσοστό 10% των πόρων 
τους για το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για την 
εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Η έγκαιρη 
επένδυση στα παιδιά θα αποφέρει 
σημαντικά αποτελέσματα για τα παιδιά 
και την κοινωνία στο σύνολό της και έχει 
καίρια σημασία προκειμένου να σπάσει ο 
κύκλος της μειονεξίας κατά τα πρώιμα 
χρόνια ενώ έχει και ζωτική σημασία για 
τη μείωση του κινδύνου φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού για το σύνολο 



AM\1164117EL.docx 121/175 PE626.995v02-00

EL

της κοινωνίας. Η στήριξη των παιδιών 
κατά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων τους επιτρέπει να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στο 
έπακρο, παρέχοντάς τους τα καλύτερα 
αποτελέσματα ως προς την εκπαίδευση 
και την υγεία, ώστε να καταστούν ενεργά 
μέλη της κοινωνίας και να αυξήσουν τις 
ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Με δεδομένα τα διαρκώς υψηλά 
επίπεδα παιδικής φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ (26,4% 
το 2017), και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζει ότι 
τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία 
από τη φτώχεια, και ότι τα παιδιά από 
μειονεκτικό υπόβαθρο έχουν δικαιώματα 
σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση 
των ίσων ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διανείμουν ποσοστό 10% των 
πόρων για το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης στο 
ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης για το 
παιδί για την εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η έγκαιρη επένδυση στα 
παιδιά επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
για τα παιδιά και την κοινωνία στο 
σύνολό της. Η παροχή στήριξης στα 
παιδιά ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες 
και ικανότητες τους επιτρέπει να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στο 
έπακρο, να καταστούν ενεργά μέλη της 
κοινωνίας και να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
τους στην αγορά εργασίας ως νέοι 
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άνθρωποι.

Or. en

Τροπολογία 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Οι ευκαιρίες που παρέχονται κατά 
τη διάρκεια της ζωής των παιδιών, ιδίως 
των φτωχότερων, εξαρτώνται από έναν 
συνδυασμό κάλυψης των βασικών 
αναγκών (σίτιση και στέγαση), 
πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες (υγεία και εκπαίδευση) και από 
τις σταθερές συνθήκες διαβίωσης των 
γονέων τους προκειμένου οι τελευταίοι να 
παρέχουν σωστή ανατροφή (κοινωνικός 
αποκλεισμός και ένταξη στην αγορά 
εργασίας). Κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή 
απόκριση στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των φτωχών παιδιών πρέπει 
να είναι πολυδιάστατη, βασιζόμενη σε 
δικαιώματα και ολοκληρωμένη, και να 
στοχεύει στην εξασφάλιση ότι τα παιδιά 
και οι οικογένειές τους έχουν πρόσβαση 
σε επαρκείς πόρους και ποιοτικές 
υπηρεσίες. Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά αποτελεί μια νέα ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην αντιμετώπιση των 
πολυδιάστατων πτυχών της παιδικής 
φτώχειας που θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που 
απειλείται από φτώχεια έχει πρόσβαση σε 
δωρεάν ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, 
δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση, δωρεάν 
ποιοτική παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή 
στέγαση και επαρκή διατροφή. Με την 
κάλυψη αυτών των πέντε τομέων δράσης 
μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών σχεδίων 
δράσης θα εξασφαλιστεί η σημαντική 
βελτίωση, με μακροπρόθεσμη προοπτική, 
των συνθηκών διαβίωσης και των 



AM\1164117EL.docx 123/175 PE626.995v02-00

EL

ευκαιριών για εκατομμύρια παιδιά στην 
Ευρώπη. Η εγγύηση για τα παιδιά 
αποτελεί βασική διαρθρωτική 
μεταρρύθμιση της περιόδου αυτής και θα 
πρέπει να θεωρείται επένδυση στη 
σταθερότητα και την ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαραίτητη για τη 
διατήρηση του δυναμικού ανάπτυξης της 
ΕΕ. Η επένδυση για τα παιδιά συνιστά το 
σημαντικότερο μέσο για τη βελτίωση της 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Or. en

Τροπολογία 163
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία, εφόσον τα εν λόγω 
προγράμματα αποδειχτούν επιτυχημένα 
σύμφωνα με εξωτερικούς ελεγκτές. Η 
παρακολούθηση των προγραμμάτων και 
η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα 
πρέπει να αποτελεί σημείο εστίασης του 
ΕΚΤ+ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
αποδοτικότητα της χρηματοδότησης. Με 
βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται από 
την πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα 
άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

προωθούν περαιτέρω τις διαδρομές 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους.

Or. en

Τροπολογία 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΕΑΚ), τα οποία επίπεδα 
είναι ακόμη υψηλότερα στην περίπτωση 
νέων ανθρώπων με μειονεκτούσα 
κοινωνική προέλευση, είναι αναγκαίο τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν 
κατάλληλους πόρους από το σκέλος 
Κοινωνικής Συνοχή και Κοινωνικά 
Δικαιώματα σε δράσεις για την προώθηση 
της απασχόλησης των νέων, ιδίως μέσω 
της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη 
νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
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περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις υψηλής ποιότητας
διαδρομές απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
επανένταξης και τα αποτελεσματικά μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους, 
και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς 
κανενός είδους διακρίσεις. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, επομένως, να διαθέτουν 
τουλάχιστον το 5% ων εθνικών τους 
πόρων από το σκέλος Κοινωνική Συνοχή 
και Κοινωνικά Δικαιώματα, ή το 15% 
των εθνικών τους πόρων από το σκέλος 
Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνικά 
Δικαιώματα όταν ο βαθμός ΕΕΑΚ τους 
είναι υπερβολικά υψηλός, για τη στήριξη 
πολιτικών στο πεδίο της 
απασχολησιμότητας των νέων, της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, των 
περιόδων πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας.

Or. en

Τροπολογία 165
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά (23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
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υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως,
στο κατάλληλο επίπεδο εδαφικής 
δικαιοδοσίας, και σύμφωνα με το 
θεσμικό, νομικό και οικονομικό τους 
πλαίσιο, να διαθέτουν τουλάχιστον το 
15 % των εθνικών τους πόρων από το 
σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για τη στήριξη 
της απασχολησιμότητας των νέων.

Or. fr

Τροπολογία 166
Verónica Lope Fontagné
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους, 
εστιάζοντας ειδικότερα στους νέους που 
προσεγγίζονται πιο δύσκολα. Τα οικεία 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

Or. es
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Τροπολογία 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 12 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.
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Τροπολογία 168
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων και της 
πρόσβασης των νέων σε υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Με βάση τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους και 
ιδίως στους νέους σε ευάλωτη 
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ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

κατάσταση. Τα οικεία κράτη μέλη θα 
πρέπει, επομένως, να διαθέτουν 
τουλάχιστον το 10 % των εθνικών τους 
πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
τη στήριξη της απασχολησιμότητας των 
νέων.

Or. en

Τροπολογία 169
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Υπογραμμίζει ότι το επιτυχημένο 
αυστριακό πρότυπο της διττής 
εκπαίδευσης, που συνδυάζει σπουδές με 
πρακτική άσκηση, προσφέρει μια 
πραγματική δυνατότητα για την ενεργό 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. 
Καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν το σύστημα της διττής 
εκπαίδευσης που έχει κατοχυρωθεί στην 
ΕΕ ως μοντέλο καθοδήγησης.

Or. de

Τροπολογία 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υποπεριφερειακές ανισότητες σημειώνουν 
αύξηση, ακόμα και στις πιο ευημερούσες 
περιφέρειες που εμπεριέχουν θύλακες 
φτώχειας.
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Or. fr

Τροπολογία 171
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Ζητεί τη βιώσιμη ενίσχυση του 
EURES, ιδίως μέσω της συνολικής 
αναβάθμισης της διαδικτυακής 
πλατφόρμας και της ενεργού συμμετοχής 
των κρατών μελών. Ζητεί από τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο το ήδη 
υφιστάμενο μοντέλο και να δημοσιεύσουν 
στο σύστημα EURES όλες τις κενές 
θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων 
που στηρίζονται από τα εν λόγω ταμεία.

(24) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν τον συντονισμό 
και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
δράσεων που στηρίζονται από το ΕΚΤ+ 
και τα άλλα προγράμματα και μέσα της 
Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα 
Erasmus, το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης, το πρόγραμμα Ορίζων 
Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
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Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα 
Ψηφιακή Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 173
Silvia Costa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων 
που στηρίζονται από τα εν λόγω ταμεία.

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων 
που στηρίζονται από τα εν λόγω ταμεία, 
μεταξύ των οποίων το Erasmus, η 
Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης.

Or. it

Τροπολογία 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων 
που στηρίζονται από τα εν λόγω ταμεία.

(24) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον 
συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των δράσεων που στηρίζονται από 
τα εν λόγω ταμεία.

Or. it

Τροπολογία 175
Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Με δεδομένα τα διαρκώς υψηλά 
επίπεδα παιδικής φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ (26,4% 
το 2017), και τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που ορίζει ότι 
τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε 
προστασία από τη φτώχεια, και ότι τα 
παιδιά από μειονεκτικό υπόβαθρο έχουν 
δικαιώματα σε συγκεκριμένα μέτρα για 
την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων για το ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη μείωση της παιδικής 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η έγκαιρη επένδυση στα 
παιδιά επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα 
για τα παιδιά και την κοινωνία στο 
σύνολό της. Η παροχή στήριξης στα 
παιδιά ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες 
και ικανότητες τους επιτρέπει να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στο 
έπακρο, να καταστούν ενεργά μέλη της 
κοινωνίας και να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
τους στην αγορά εργασίας ως νέοι 
άνθρωποι.

Or. en

Τροπολογία 176
Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 
1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
και οι βόρειες αραιοκατοικημένες 

(25) Σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 174
της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994, οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, οι βόρειες 
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περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο 
πλαίσιο κοινών πολιτικών και 
προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

αραιοκατοικημένες περιφέρειες και τα 
νησιά δικαιούνται ειδικά μέτρα στο 
πλαίσιο κοινών πολιτικών και 
προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εδαφική διάσταση του ΕΚΤ+ πρέπει να διασφαλιστεί.

Τροπολογία 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 
1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
και οι βόρειες αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο 
πλαίσιο κοινών πολιτικών και 
προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

(25) Σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 174
της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994, οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, τα νησιά και οι 
βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες 
δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο 
κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της 
ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που 
αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές 
απαιτείται ειδική στήριξη.

Or. it

Τροπολογία 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 

(25) Σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 349 
της ΣΛΕΕ και το άρθρο 2 του 



AM\1164117EL.docx 135/175 PE626.995v02-00

EL

αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 
1994, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
και οι βόρειες αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες δικαιούνται ειδικά μέτρα στο 
πλαίσιο κοινών πολιτικών και 
προγραμμάτων της ΕΕ. Λόγω των μόνιμων 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές αυτές απαιτείται ειδική στήριξη.

πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994, οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και οι βόρειες 
αραιοκατοικημένες περιφέρειες 
δικαιούνται ειδικά μέτρα στο πλαίσιο 
κοινών πολιτικών και προγραμμάτων της 
ΕΕ. Λόγω των μόνιμων περιορισμών που 
αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές 
απαιτείται ειδική στήριξη.

Or. en

Τροπολογία 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Οι διαρθρωτικές συνθήκες των 
αγροτικών, ορεινών και νησιωτικών 
περιοχών προϋποθέτουν στοχευμένη και 
εξειδικευμένη εστίαση από το ΕΚΤ+ 
ώστε, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, από 
κοινού με τους κοινωνικοοικονομικούς 
φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, να 
προαχθούν στις εν λόγω περιοχές η 
απασχόληση και η κατάρτιση με στόχο τη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την 
πρόληψη της πληθυσμιακής 
συρρίκνωσης.

Or. it

Τροπολογία 180
Dominique Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική διαγράφεται
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υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

Or. fr

Τροπολογία 181
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών. Είναι, επομένως, 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών των 
αντίστοιχων εδαφικών επιπέδων, από 
κοινού με τους κοινωνικοοικονομικούς 
φορείς, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη 
μέλη να συμπεριλαμβάνουν τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην 
υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, δεδομένου ότι 
είναι οι πλέον κατάλληλες να γνωρίζουν 
τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες 
σε υποκρατικό επίπεδο και να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
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των πολιτών.

Or. es

Τροπολογία 182
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας
των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης.

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών με τους 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς, τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία
των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων 
και της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης.

Or. it

Τροπολογία 183
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
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και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης.

και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών,
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΚΟ που παρέχουν απασχόληση, 
μέριμνα, εκπαίδευση και κοινωνικές 
υπηρεσίες και εργάζονται στον τομέα 
καταπολέμησης των διακρίσεων και/ή 
προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Είναι, επομένως, 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν την ουσιαστική συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών,
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στη στρατηγική 
διακυβέρνηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης από τη 
διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων ως την 
υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του 
αντίκτυπου. Επιπλέον, για να 
διασφαλιστούν η καταπολέμηση των 
διακρίσεων και οι ίσες ευκαιρίες, είναι 
ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν 
επίσης σε κάθε στάδιο οι φορείς ισότητας 
και οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
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των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση 
του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να μεριμνούν για τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
προετοιμασία, παρακολούθηση,
υλοποίηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων του ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών, 
των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και των κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο, τα 
κράτη μέλη να επιδιώξουν τη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στην υλοποίηση του ΕΚΤ+, αλλά και να
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί η εδαφική διάσταση του ΕΚΤ+, με την επιδίωξη της 
συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην υλοποίησή του.
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Τροπολογία 186
Θεόδωρος Ζαγοράκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας
των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης.

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών των 
αντίστοιχων αρμόδιων εδαφικών 
επιπέδων, από κοινού με τους 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς, τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία
των πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση 
του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, καθώς είναι στην πλέον 
κατάλληλη θέση ώστε να γνωρίζουν τις 
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες σε 
κατώτερο του εθνικού επίπεδο και να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η διακυβέρνηση και η συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+.

Τροπολογία 187
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν σαφείς και 
δεσμευτικούς κανόνες όσον αφορά τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, με σκοπό την 
εδραίωση μιας περισσότερο στρατηγικής 
οπτικής των προκλήσεων και των λύσεων 
με βάση την απασχόληση και διαβίωση 
σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 

(26) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ εξαρτάται 
από την ορθή διακυβέρνηση και τη 
συνεργασία όλων των αρμόδιων εδαφικών 
και κοινωνικοοικονομικών φορέων, ιδίως 
των κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Είναι, επομένως, απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
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των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στην υλοποίηση του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η καλή διακυβέρνηση και η 
εταιρική σχέση μεταξύ των 
διαχειριστικών αρχών και των εταίρων 
απαιτούν την αποτελεσματική και 
αποδοτική χρήση της ανάπτυξης 
ικανοτήτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
στα οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλο ποσό των πόρων 
του ΕΚΤ+. Μια επένδυση στη θεσμική 
ικανότητα και στην αποδοτικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων 
υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη 
μεταρρυθμίσεων, καλύτερης 
κανονιστικής ρύθμισης και καλής 
διακυβέρνησης, δεν περιλαμβάνεται 
πλέον ως επιχειρησιακός στόχος στο 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης· είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίσουν η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη τον αποτελεσματικό συντονισμό 
μεταξύ των δύο μέσων.

Or. en

Τροπολογία 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η επίτευξη των στόχων του ΕΚΤ+ 
και η πρόσβαση των κρατών μελών στους 
πόρους του παραμένουν ακόμη πολύ 
δύσκολες, μειώνοντας σημαντικά τον 
αντίκτυπό του. Ως εκ τούτου, πρέπει να 
απλουστευθούν περαιτέρω οι οικονομικές 
και οι πολύπλοκες διοικητικές και 
γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση των πόρων του ΕΚΤ+ για να 
στηρίξουν κυρίως τις ΜΜΕ και τις 
τοπικές διοικητικές αρχές.

Or. it

Τροπολογία 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους 
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν 
την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας, 
μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο, έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους 
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν 
την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+ και 
απαιτούν καλό συντονισμό μεταξύ του 
σκέλους Κοινωνική Συνοχή και 
Κοινωνικά Δικαιώματα και του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία.

Or. en
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Τροπολογία 192
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους 
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν 
την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
ανάπτυξη και ο πειραματισμός με 
καινοτόμες λύσεις για τη δοκιμή και η 
αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν 
διαδοθεί η εφαρμογή τους έχουν 
καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πολιτικών και, 
επομένως, δικαιολογούν την ειδική 
στήριξη από το ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 193
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους 
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν 
την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας και 
της κοινωνικής οικονομίας έχει πολύ 
μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η δοκιμή και 
η αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν 
διαδοθεί η εφαρμογή τους έχουν 
καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πολιτικών και, 
επομένως, δικαιολογούν την ειδική 
στήριξη από το ΕΚΤ+.
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Or. es

Τροπολογία 194
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων πριν διαδοθεί η εφαρμογή τους 
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πολιτικών και, επομένως, δικαιολογούν 
την ειδική στήριξη από το ΕΚΤ+.

(27) Για να μπορούν οι πολιτικές να 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και να ενθαρρύνουν και 
να υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις, η 
στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας έχει 
πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικότερα, η 
δοκιμή και η αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων σε τοπικό επίπεδο πριν διαδοθεί η 
εφαρμογή τους έχουν καθοριστική 
σημασία για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πολιτικών και, 
επομένως, δικαιολογούν την ειδική 
στήριξη από το ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Με σκοπό να αξιοποιηθεί στο 
έπακρο το δυναμικό της διατομεακής 
συνεργασίας και να βελτιωθούν οι 
συνέργειες και η συνοχή με άλλα πεδία 
πολιτικής ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί 
στόχοι του ΕΚΤ+, ο αθλητισμός και η 
σωματική δραστηριότητα θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στο 
πλαίσιο των δράσεων ΕΚΤ+ με στόχο, 
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ιδίως, την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων, τη βελτίωση της κοινωνικής 
ένταξης των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, την προαγωγή της υγείας και 
την πρόληψη των ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 196
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Με σκοπό να αξιοποιηθεί στο 
έπακρο το δυναμικό της διατομεακής 
συνεργασίας και να βελτιωθούν οι 
συνέργειες και η συνοχή με άλλα πεδία 
πολιτικής ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί 
στόχοι του ΕΚΤ+, ο αθλητισμός και η 
σωματική δραστηριότητα θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στο 
πλαίσιο των δράσεων ΕΚΤ+ με στόχο, 
ιδίως, την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων, τη βελτίωση της κοινωνικής 
ένταξης των περιθωριοποιημένων 
ομάδων, την προαγωγή της υγείας και 
την πρόληψη των ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 197
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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+ 

(28) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ 
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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 
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.

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, καθώς και 
την οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών, την αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και την 
επανένταξη των γυναικών που έχουν 
πέσει θύματα βίας στην κοινωνία και 
στην αγορά εργασίας. Οι συνέργειες και η 
πολιτική συνοχή με το πρόγραμμα 
Δικαιώματα και Αξίες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει δράσεις. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 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 και χρόνιες παθήσεις, σε 
ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα και 
συμβάλλει στην εφαρμογή της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία σε σχέση, 
μεταξύ άλλων, με την εκπαίδευση, την 
εργασία, την απασχόληση και την 
προσβασιμότητα. 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 την 
προσβασιμότητα σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 



PE626.995v02-00 148/175 AM\1164117EL.docx

EL

για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές διακρίσεις. Τα μέτρα για τη 
μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
κοινότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μέσω εθνικών στρατηγικών και σχεδίων 
δράσης αποϊδρυματοποίησης. Το ΕΚΤ+ 
δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία δράση που 
δεν σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως ορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ιδίως 
δράσεις που συμβάλλουν στον διαχωρισμό 
ή τον κοινωνικό αποκλεισμό ή στην 
αναπαραγωγή των στερεότυπων με βάση 
το φύλο. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα 
των παιδιών, τα κράτη θα πρέπει να εγγυώνται ότι όταν ένα παιδί δεν διαθέτει ή κινδυνεύει να 
χάσει τη γονεϊκή φροντίδα, οι καταλληλότερες μορφές εναλλακτικής φροντίδας ορίζονται και 
παρέχονται υπό όρους που προωθούν την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη του παιδιού. 
Περιλαμβάνουν δε τις ακόλουθες: φροντίδα από συγγενείς, φροντίδα από ανάδοχες οικογένειες, 
φροντίδα από την οικογένεια ή που προσομοιάζει εκείνη της οικογένειας και φροντίδα στο 
σπίτι, που συνεπάγεται επίσης φροντίδα από την κοινωνία.

Τροπολογία 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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+ 

(28) Σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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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 
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.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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. Η πτυχή του φύλου θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις 
διαστάσεις και σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης των
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ προωθεί την 
ισότητα των ευκαιριών για όλους, χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
χαρακτηριστικών φύλου ή ταυτότητας 
φύλου, 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, 
όσον αφορά μεταξύ άλλων την 
εκπαίδευση, την εργασία, την 
απασχόληση και την προσβασιμότητα. 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 ιδρυματικής φροντίδας στη 
φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές και 
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διατομεακές 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 Κοινωνική Συνοχή 
και Κοινωνικά Δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 199
Verónica Lope Fontagné

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 

(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, μεταξύ άλλων σε σχέση με την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
απασχόληση και την προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρία. Οι αρχές αυτές 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
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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 
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.

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 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.

Or. es

Τροπολογία 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(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 
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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 
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.

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 όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 
εκπαίδευση, την εργασία, την 
απασχόληση και την καθολική 
προσβασιμότητα. 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 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.

Or. en

Τροπολογία 201
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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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 
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.

(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 όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 
εκπαίδευση, την εργασία, την 
απασχόληση και την καθολική
προσβασιμότητα. 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 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 
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οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
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.

φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
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 
συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και 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.

Or. en

Τροπολογία 203
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μέτρα που έχουν ως στόχο την προστασία 
και την προώθηση των δικαιωμάτων των 
παιδιών, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες 
που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να 
γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας, να 
βελτιώσουν τις δυνατότητες πρόσβασής 
τους στην αγορά εργασίας και να 
σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. es

Τροπολογία 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι 
ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που 
επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα 
των κοινωνικών καινοτομιών. Οι 
επιτυχημένες ιδέες θα πρέπει να είναι 
δυνατόν να υλοποιούνται σε ευρύτερη 
κλίμακα ή σε άλλα πλαίσια με 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+, 
καθώς και από άλλες πηγές.

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός θα 
πρέπει να είναι δυνατόν να υλοποιείται σε 
ευρύτερη κλίμακα ή σε άλλα πλαίσια με 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+, 
καθώς και από άλλες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 205
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι 
ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που 
επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες 
ιδέες θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα ή σε 
άλλα πλαίσια με χρηματοδοτική στήριξη 
από το ΕΚΤ+, καθώς και από άλλες 
πηγές.

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι 
ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που 
επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες 
ιδέες θα πρέπει να είναι δυνατόν και να 
ενθαρρύνεται να δοκιμάζονται σε τοπικό 
επίπεδο και να υλοποιούνται σε ευρύτερη 
κλίμακα ή να μεταφέρονται σε άλλα 
πλαίσια σε διαφορετικές περιφέρειες ή 
κράτη μέλη με χρηματοδοτική στήριξη 
από το ΕΚΤ+ ή σε συνδυασμό με άλλες 
πηγές.

Or. en

Τροπολογία 206
Elena Gentile
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι 
ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που 
επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες 
ιδέες θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα ή σε 
άλλα πλαίσια με χρηματοδοτική στήριξη 
από το ΕΚΤ+, καθώς και από άλλες πηγές.

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι 
ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που 
επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
κοινωνικών καινοτομιών. Οι επιτυχημένες 
ιδέες θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
υλοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα –κατά 
περίπτωση– ή σε άλλα πλαίσια με 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+, 
καθώς και από άλλες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει 
να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη 
διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με 
τις αγορές εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας.

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων υπό υψηλής ποιότητας 
κοινωνικούς όρους και σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης των κρατών μελών, οι 
κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζονται στενά. Το 
ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης, από κοινού με τους 
κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να 
προωθήσουν υψηλής ποιότητας 
κοινωνικούς όρους και εύκολη πρόσβαση 
σε πληροφορίες για τους διακινούμενους 
εργαζόμενους. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη στήριξη 
των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων υψηλής ποιότητας όπου 
εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά 
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εργασίας. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής 
του ΕΚΤ+ καλύπτει τις διασυνοριακές 
συμπράξεις μεταξύ περιφερειακών 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και 
κοινωνικών εταίρων, και τις 
δραστηριότητές τους για την προώθηση 
της εθελοντικής και δίκαιης 
κινητικότητας, καθώς και της διαφάνειας 
και της ενοποίησης των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας μέσω πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και τοποθέτησης. Σε 
πολλές παραμεθόριες περιοχές, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη μιας αληθινής ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 208
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει 
να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας.

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης των κρατών μελών, οι 
κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζονται στενά. Το 
ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των αντίστοιχων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
θα πρέπει να προωθήσουν την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας των εργαζομένων υπό 
δίκαιους όρους και με μεγαλύτερη 
διαφάνεια των πληροφοριών, με τα 
δεδομένα να αναλύονται ανά φύλο,
σχετικά με τις αγορές εργασίας καθώς και 
μεγαλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων. 
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Το πεδίο του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης 
την ανάπτυξη και τη στήριξη των 
στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το πεδίο 
εφαρμογής του ΕΚΤ+ καλύπτει τις 
διασυνοριακές συμπράξεις μεταξύ 
περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, 
και τις δραστηριότητές τους για την 
προώθηση της εθελοντικής και δίκαιης 
κινητικότητας, καθώς και της διαφάνειας 
και της ενοποίησης των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας μέσω πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και τοποθέτησης. Σε 
πολλές παραμεθόριες περιοχές, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη μιας αληθινής ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 209
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει 
να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
σε μια βάση χωρίς διακρίσεις. Οι 
κεντρικές υπηρεσίες απασχόλησης των 
κρατών μελών καλούνται να 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με τους 
κοινωνικούς εταίρους και με την 
Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό δίκτυο 
υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει, 
επιδιώκοντας τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων, να προωθήσει την 
καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας 
με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων 
και με μεγαλύτερη διαφάνεια των 
πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
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κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας.

εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων υψηλής ποιότητας όπου 
εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας. Στο πεδίο του ΕΚΤ+ εμπίπτουν 
επίσης οι διασυνοριακές συμπράξεις των 
περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων 
εργασίας και των κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και οι δραστηριότητες τους για 
την προώθηση της ελεύθερης και δίκαιης 
κινητικότητας, της διαφάνειας και της 
ενοποίησης των διασυνοριακών αγορών 
εργασίας μέσω της πληροφόρησης, της 
διαβούλευσης και της μεσιτείας. Σε 
πολλές παραμεθόριες περιοχές, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την 
ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει 
να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των 
κρατών μελών, η Επιτροπή και οι 
κοινωνικοί εταίροι συνεργάζονται στενά. 
Το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να 
προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων υπό δίκαιους όρους και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών 
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στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό την πλήρωση των 
κενών θέσεων όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας.

σχετικά με τις αγορές εργασίας. Το πεδίο 
του ΕΚΤ+ περιλαμβάνει επίσης την 
ανάπτυξη και τη στήριξη των στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας, με σκοπό 
την πλήρωση των κενών θέσεων υψηλής 
ποιότητας όπου εντοπίζονται ελλείψεις 
στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Το ΕΚΤ+ καλύπτει τις 
διασυνοριακές συμπράξεις μεταξύ 
περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, 
και τις δραστηριότητές τους για την 
προώθηση της εθελοντικής και δίκαιης 
κινητικότητας, καθώς και της διαφάνειας 
και της ενοποίησης των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας μέσω πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και τοποθέτησης. Σε 
πολλές παραμεθόριες περιοχές, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη μιας αληθινής ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 
θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της 
αγοράς για την αύξηση της προσφοράς
χρηματοδότησης και της πρόσβασης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς 
και για την κάλυψη της ζήτησης από τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, 
ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών επενδύσεων και της 
πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου 
InvestEU.

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 
θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να αυξηθεί 
η προσφορά χρηματοδότησης και οι
υπηρεσίες υποστήριξης της πρόσβασης 
των κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, 
καθώς και να καλυφθεί η ζήτηση από τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, 
ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα 
άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις που 
επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 213
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Επισημαίνει, εν προκειμένω, τα 
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θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς 
για την αύξηση της προσφοράς 
χρηματοδότησης και της πρόσβασης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς 
και για την κάλυψη της ζήτησης από τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, 
ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών επενδύσεων και της 
πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου 
InvestEU.

αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα που 
προσφέρονται, όπως το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την 
Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία. 
Τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία 
της αποδοτικής αξιοποίησης του 
προϋπολογισμού και υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα 
κονδύλια της ΕΕ. Ο κανονισμός για το 
ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς 
για την αύξηση της προσφοράς 
χρηματοδότησης και της πρόσβασης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς 
και για την κάλυψη της ζήτησης από τα 
άτομα που έχουν ανάγκη και επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών επενδύσεων και της 
πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου 
InvestEU.

Or. de

Τροπολογία 214
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 
θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς 
για την αύξηση της προσφοράς 

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 
θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς 
για την αύξηση της προσφοράς 
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χρηματοδότησης και της πρόσβασης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς 
και για την κάλυψη της ζήτησης από τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, 
ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών επενδύσεων και της 
πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου 
InvestEU.

χρηματοδότησης και της πρόσβασης της 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς 
και για την κάλυψη της ζήτησης από τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, 
ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και 
δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών επενδύσεων και της 
πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου 
InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 215
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 
θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς 
για την αύξηση της προσφοράς 
χρηματοδότησης και της πρόσβασης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων σε αυτή, καθώς 
και για την κάλυψη της ζήτησης από τα 
άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, 
ιδίως, τους ανέργους, τις γυναίκες και τα 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση. Ο εν λόγω στόχος θα 
πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων και 

(33) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
των μικροεπιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και των 
κοινωνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων, ιδίως για τα πλέον 
αποκομμένα άτομα από την αγορά 
εργασίας. Ο κανονισμός για το ΕΚΤ+ 
θεσπίζει διατάξεις προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα της αγοράς 
για την αύξηση της προσφοράς 
χρηματοδότησης και της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας
σε αυτή, καθώς και για την κάλυψη της 
ζήτησης από τα άτομα που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη και, ιδίως, τους 
ανέργους, τις γυναίκες και τα ευάλωτα 
άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να 
αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ο 
εν λόγω στόχος θα πρέπει επίσης να 
επιδιωχθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων 
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δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο 
των κοινωνικών επενδύσεων και της 
πολιτικής για τις δεξιότητες του ταμείου 
InvestEU.

και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο 
πλαίσιο των κοινωνικών επενδύσεων και 
της πολιτικής για τις δεξιότητες του 
ταμείου InvestEU.

Or. es

Τροπολογία 216
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την 
Επιτροπή να θεσπίσει σε επίπεδο Ένωσης 
«ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα» για τις 
κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, 
που θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια, με 
σκοπό την προβολή των ειδικών 
χαρακτηριστικών αυτών των 
επιχειρήσεων και του κοινωνικού τους 
αντικτύπου, την ενίσχυση της 
εντοπισιμότητάς τους, την ενθάρρυνση 
των επενδύσεων, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην 
ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να επεκταθούν είτε σε εθνικό 
επίπεδο είτε σε άλλα κράτη μέλη, σε 
συμμόρφωση, παράλληλα, με τις 
διάφορες νομικές μορφές και τα διάφορα 
πλαίσια που ισχύουν στον τομέα και στα 
κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 217
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επενδύσεων της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να 
διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη 
της επίτευξης 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+.

Or. en

Τροπολογία 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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 

(34) Οι κοινωνικοί επενδυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φιλανθρωπικών φορέων, μπορεί να 
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 ενίσχυση 
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σε εκείνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
του οικοσυστήματος της αγοράς
κοινωνικών επενδύσεων.

των κοινωνικών επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 219
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Προς στήριξη των πρωτοβουλιών 
της ΕΕ για την ανάπτυξη στενότερων 
σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
μαζί με το εισιτήριο Interrail για τους 
νέους, να χρηματοδοτηθεί μια δεύτερη 
δράση: Το «ευρωπαϊκό εισιτήριο των 
99 ευρώ», για αεροπλάνο, τρένο ή 
λεωφορείο, με το οποίο όλοι οι πολίτες θα 
μπορούν σε προσιτή τιμή, από κάθε 
σημείο της Ευρώπης, να επισκεφτούν 
ορισμένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, 
καθώς και την εκάστοτε μόνιμη εθνική 
αντιπροσωπεία κάθε κράτους, και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο. Πρέπει να προσκομίζεται 
βεβαίωση ότι έχει οριστεί ενημερωτική 
συνάντηση.

Or. de

Τροπολογία 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Η διακρατική συνεργασία έχει 
σημαντική προστιθέμενη αξία και, για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας. Είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον 
αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
εμπειριών και το συντονισμό της 
υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών.

Or. en

Τροπολογία 221
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Η διακρατική συνεργασία έχει 
σημαντική προστιθέμενη αξία και, για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας. Είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής όσον 
αφορά τη διευκόλυνση των ανταλλαγών 
εμπειριών και το συντονισμό της 
υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών.

Or. en

Τροπολογία 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Η διακρατική συνεργασία έχει 
σημαντική προστιθέμενη αξία. Για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται 
από όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας. Είναι επίσης 
απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος της 
Επιτροπής όσον αφορά τη διευκόλυνση 
των ανταλλαγών εμπειριών και τον 
συντονισμό της υλοποίησης σχετικών 
πρωτοβουλιών.

Or. en

Τροπολογία 223
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα και στην επίτευξη συνολικού 
στόχου 25% των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού να υποστηρίζουν 
κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής και θα 
επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής και θα 
επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Or. en
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Τροπολογία 224
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 
25% των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού να υποστηρίζουν 
κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής και θα 
επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα με σκοπό την εξασφάλιση μιας 
κοινωνικά αποδεκτής και δίκαιης 
μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στην 
επίτευξη συνολικού στόχου 30% των 
δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού 
να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και 
θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 
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συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 
25% των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού να υποστηρίζουν 
κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής και θα 
επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα προκειμένου να εξασφαλισθεί μια 
κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στην 
επίτευξη συνολικού στόχου 25% των 
δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού 
να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και 
θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 226
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, ο παρών κανονισμός θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση στις 
ενωσιακές πολιτικές της δράσης για το 
κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 
25% των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού να υποστηρίζουν 
κλιματικούς στόχους. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής και θα 
επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

(46) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και της δίκαιης μετάβασης, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι 
αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, ο παρών κανονισμός θα συμβάλει 
στην ενσωμάτωση στις ενωσιακές 
πολιτικές της δράσης για το κλίμα και στην 
επίτευξη συνολικού στόχου 25% των 
δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού 
να υποστηρίζουν κλιματικούς στόχους. 
Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής και 
θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Or. en
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Τροπολογία 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Σύμφωνα με το άρθρο [94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του 
Συμβουλίου19], τα πρόσωπα και οι 
οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την 
επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του 
σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και του σκέλους Υγεία και των 
ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο 
κράτος μέλος με το οποίο είναι 
συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το 
έδαφος.

(47) Σύμφωνα με το άρθρο [94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του 
Συμβουλίου19], τα πρόσωπα και οι 
οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την 
επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του 
σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και του σκέλους Υγεία και των 
ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο 
κράτος μέλος με το οποίο είναι 
συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το 
έδαφος. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί 
περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα 
πρόσωπα και οι οντότητες που είναι 
εγκατεστημένες σε αυτά τα εδάφη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική τους πρόσβαση στα 
σκέλη που αναφέρονται ανωτέρω.

__________________ __________________

19 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1).

19 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50α) Δεδομένων των ποικίλων 
επιπέδων ανάπτυξης στις περιφέρειες και 
των διαφορετικών κοινωνικών 
πραγματικοτήτων ανά την Ευρώπη, ο 
βαθμός ευελιξίας του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιφερειακές και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες.

Or. en

Τροπολογία 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50β) Οι επενδύσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, 
ιδίως αν σχετίζονται με μέτρα που 
στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, θα 
πρέπει να εξαιρούνται από τους 
υπολογισμούς ελλείμματος και χρέους, 
προκειμένου να βελτιωθεί η επενδυτική 
ικανότητα των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των αγορών 

(51) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο του 
σκέλους Κοινωνική Συνοχή και 
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εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης 
στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση 
της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση και η ποιότητά τους, η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
υγείας και η μείωση της φτώχειας καθώς 
και οι δράσεις που προβλέπονται στο 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Κοινωνικά Δικαιώματα, δηλαδή η 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και 
του δίκαιου χαρακτήρα των αγορών 
εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης 
στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση 
της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση και η ποιότητά τους, η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
υγείας και η εξάλειψη της φτώχειας καθώς 
και οι στόχοι που προβλέπονται στο 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την 
επίτευξη των στόχων του.

Or. en

Τροπολογία 231
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των αγορών 
εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης 
στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση 
της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση και η ποιότητά τους, η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
υγείας και η μείωση της φτώχειας καθώς 
και οι δράσεις που προβλέπονται στο 
σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και στο σκέλος Υγεία, δεν 

(51) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των αγορών 
εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης 
στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση 
της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη μέριμνα και η ποιότητά 
τους, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
των ίσων ευκαιριών και της υγείας και η 
μείωση της φτώχειας καθώς και οι δράσεις 
που προβλέπονται στο σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
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μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορεί όμως να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

και στο σκέλος Υγεία, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en
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