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Τροπολογία 527
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 Άρθρο 11 διαγράφεται

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
προτεραιοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 528
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Άρθρο 11 διαγράφεται

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
προτεραιοτήτων.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Περιορίζει την ευελιξία του σχεδιασμού. Η ενσωμάτωση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων 
στον σχεδιασμό με αυτόν τον τρόπο ανατρέπει τη λογική του σχεδιασμού (π.χ. επειδή ο στόχος 
της κοινωνικής ένταξης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ορισμένους τομείς που επηρεάζονται 
επίσης από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις).

Τροπολογία 529
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις

Στήριξη της κοινωνικής διάστασης του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων

Or. en

Τροπολογία 530
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις

Στήριξη της κοινωνικής διάστασης των 
σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων

Or. en

Τροπολογία 531
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήριξη στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις

Αντιμετώπιση των τοπικών και 
περιφερειακών προκλήσεων

Or. en

Τροπολογία 532
Mara Bizzotto, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
προτεραιοτήτων.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 533
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων που εντοπίζονται 
στις σχετικές ανά χώρα εκθέσεις και στις
ειδικές ανά χώρα κοινωνικές συστάσεις 
και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
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προτεραιοτήτων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη συνέπεια, τη συνοχή και 
τις συνέργειες αυτών των 
προτεραιοτήτων με τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και 
περιφερειακές προκλήσεις.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί ετήσιες 
αξιολογήσεις και εκτιμά εάν τα 
προτεινόμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα επαρκούν για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
κοινωνικές συστάσεις με στόχο την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Στις 
περιπτώσεις που τα επιχειρησιακά 
προγράμματα ή τα διορθωτικά μέτρα που 
προτείνουν τα κράτη μέλη είναι 
ανεπαρκή, η Επιτροπή προτείνει την 
επαναπροσαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 534
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
Κανονισμός 2018/0206/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων. Τα 
κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή, ενθαρρύνουν τις συνέργειες 
και διασφαλίζουν τον συντονισμό, τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή 
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μεταξύ αυτών των ειδικών 
προτεραιοτήτων και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που θεσπίστηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017 
ήταν ένα καθοριστικό βήμα προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Αποτελεί μια σημαντική βάση 
αρχών που μπορεί να βελτιώσει την ευημερία και την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων 
πολιτών. Επίσης, οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
συμπληρώνουν πολύ αποτελεσματικά τους –οικονομικούς και κοινωνικούς– στόχους του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία 535
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
(ΕΧΣ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
προτεραιοτήτων. Εξασφαλίζεται επαρκής 
ευελιξία σε επίπεδο αρχής διαχείρισης για 
τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 
και των τομέων για επενδύσεις του ΕΚΤ+ 
ανάλογα με τις ειδικές τοπικές ή 
περιφερειακές προκλήσεις, λόγω του 
ετήσιου χαρακτήρα των ΕΧΣ και του 
πολυετούς χαρακτήρα του 
προγραμματισμού του ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 536
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
προτεραιοτήτων.

Εξασφαλίζεται επαρκής ευελιξία σε 
επίπεδο αρχής διαχείρισης για τον 
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και 
των τομέων για επενδύσεις του ΕΚΤ+ για 
την αντιμετώπιση των ειδικών τοπικών 
και περιφερειακών κοινωνικών
προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 537
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων ή
ενός ή περισσότερων ειδικών 
προγραμμάτων. Εξασφαλίζεται επαρκής 
ευελιξία σε επίπεδο αρχής διαχείρισης για 
τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 
και των τομέων για επενδύσεις του ΕΚΤ+ 
ανάλογα με τις ειδικές τοπικές ή 
περιφερειακές προκλήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 538
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει των ειδικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της παρέμβασης μεταξύ προτεραιοτήτων και μη προτεραιοτήτων των ΕΧΣ θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητο κατακερματισμό της βοήθειας. Τα στοιχεία σχετικά με τη 
συμβολή στις ΕΧΣ μπορούν να παρασχεθούν μέσω παρακολούθησης.

Τροπολογία 539
Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2, προγραμματίζονται βάσει μίας ή 
περισσότερων ειδικών προτεραιοτήτων.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
καθώς και οι δράσεις που σχετίζονται με 
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, προγραμματίζονται βάσει 
μίας ή περισσότερων ειδικών 
προτεραιοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 540
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Καινοτόμες δράσεις

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις της 
κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, 
ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής 
Δράσης για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων 
προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε 
μικρή κλίμακα (κοινωνικοί 
πειραματισμοί) και αναπτύχθηκαν με 
βάση το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία και άλλα 
προγράμματα της Ένωσης.

3. Καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις 
μπορεί να προγραμματιστούν βάσει των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
-7 παράγραφος 2 σημεία i) έως x).

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο 
όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
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διαχείρισης για τις εν λόγω 
προτεραιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο είναι σχετικό με τον προγραμματισμό και μεταφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ ως νέο 
άρθρο 11α.

Τροπολογία 541
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη

1. Το ΕΚΤ+ υποστηρίζει την 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο προγραμμάτων και των δύο 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] σύμφωνα με τον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ].

2. Τα κράτη μέλη υλοποιούν την 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη, που 
υποστηρίζεται από το ΕΚΤ+, 
αποκλειστικά μέσω των μορφών που 
αναφέρονται στο άρθρο [22] του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 542
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Μέρος II – κεφάλαιο 2 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενική στήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης

Συγκεκριμένοι κανόνες για την 
επιλεξιμότητα, τους δείκτες και την 
υποβολή εκθέσεων

Or. en

Τροπολογία 543
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση 
με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) 
όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική 
υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»).

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση 
με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) 
όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική 
υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»).

Το άρθρο 13 εφαρμόζεται και σε σχέση 
με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).

Or. en

Τροπολογία 544
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση 
με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x) 
όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης (η «γενική 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση 
με τη στήριξη για την εφαρμογή των 
ειδικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο -7 
παράγραφος 2 σημεία i) έως x).
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υποστήριξη από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης»).

Or. en

Τροπολογία 545
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη

(1) Το ΕΚΤ+ υποστηρίζει την 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο προγραμμάτων και των δύο 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] σύμφωνα με τον 
τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω 
κανονισμού [νέος ΚΚΔ].

(2) Τα κράτη μέλη υλοποιούν την 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη, που 
υποστηρίζεται από το ΕΚΤ+, 
αποκλειστικά μέσω των μορφών που 
αναφέρονται στο άρθρο [22] του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

Or. en

Τροπολογία 546
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 Άρθρο 13 διαγράφεται

Καινοτόμες δράσεις
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1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, 
ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής 
Δράσης για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων 
προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε 
μικρή κλίμακα (κοινωνικοί 
πειραματισμοί) και αναπτύχθηκαν με 
βάση το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία και άλλα 
προγράμματα της Ένωσης.

3. καινοτόμες δράσεις και 
προσεγγίσεις μπορεί να 
προγραμματιστούν βάσει των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημεία i) έως x).

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο 
όριο 5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τις εν λόγω 
προτεραιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο είναι σχετικό με τον προγραμματισμό και θα πρέπει να μεταφερθεί στο 
Κεφάλαιο ΙΙ ως νέο άρθρο 11α.
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Τροπολογία 547
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καινοτόμες δράσεις Κοινωνικές καινοτομίες

Or. en

Τροπολογία 548
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής 
Δράσης για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 549
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
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της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν 
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή/και
ενισχύουν τις προσεγγίσεις από τη βάση 
προς την κορυφή βασισμένες σε εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες 
αρχές, κοινωνικοί εταίροι, κοινωνικές 
επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών, 
όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 550
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών ή ενισχύουν
τις προσεγγίσεις από τη βάση προς την 
κορυφή βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις 
στις οποίες συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν δράσεις 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
κοινωνικών πειραματισμών 
χρησιμοποιώντας τις προσεγγίσεις από τη 
βάση προς την κορυφή βασισμένες σε 
εταιρικές σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν 
δημόσιες αρχές, ιδίως τοπικές αρχές, ο 
ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των 
πολιτών, όπως οι Ομάδες Τοπικής Δράσης 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 551
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) 5. Τα κράτη μέλη, είτε στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα είτε σε 
μεταγενέστερο στάδιο κατά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, 
προσδιορίζουν πεδία για κοινωνική 
καινοτομία και κοινωνικούς 
πειραματισμούς που ανταποκρίνονται 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 552
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) 6. Η Επιτροπή διευκολύνει την 
ανάπτυξη ικανότητας για κοινωνική 
καινοτομία, ειδικότερα μέσω της 
υποστήριξης της αμοιβαίας μάθησης, της 
δημιουργίας δικτύων και της διάδοσης 
και προώθησης καλών πρακτικών και 
μεθοδολογιών.

Or. en

Τροπολογία 553
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων 
προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε 
μικρή κλίμακα (κοινωνικοί πειραματισμοί)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων 
προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε 
μικρή κλίμακα (κοινωνική καινοτομία και 
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και αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

κοινωνικοί πειραματισμοί) και 
αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 554
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων 
προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε 
μικρή κλίμακα (κοινωνικοί πειραματισμοί) 
και αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποστηρίζουν την διάδοση καινοτόμων 
προσεγγίσεων που έχουν δοκιμαστεί σε 
μικρή κλίμακα (κοινωνική καινοτομία και 
κοινωνικοί πειραματισμοί) και 
αναπτύχθηκαν με βάση το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 555
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. καινοτόμες δράσεις και 
προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν 
βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως 
x).

3. Καινοτόμες δράσεις και 
προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν 
βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 556
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. καινοτόμες δράσεις και 
προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν 
βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία i) έως 
x).

3. Καινοτόμες δράσεις και 
προσεγγίσεις μπορεί να προγραμματιστούν 
βάσει των ειδικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 557
Ulrike Trebesius

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 
5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
τις εν λόγω προτεραιότητες.

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 85 % ανάλογα με τον σχετικό πλούτο 
της περιφέρειας για τη διάθεση 
κατ’ ανώτατο όριο 5 % εθνικών πόρων από 
το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τις εν λόγω 
προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία 558
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 
5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
τις εν λόγω προτεραιότητες.

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 
5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
τις εν λόγω προτεραιότητες. Οι κανόνες 
εφαρμογής και ελέγχου για αυτές τις 
δράσεις είναι επαρκώς ευέλικτοι ώστε να 
επιτρέπουν την ανάληψη κινδύνου και τη 
δημιουργικότητα.

Or. en

Τροπολογία 559
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 
5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
τις εν λόγω προτεραιότητες.

4. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 
τουλάχιστον μία προτεραιότητα στην 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή και 
των δύο. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τις 
προτεραιότητες αυτές μπορεί να αυξηθεί 
σε 95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 
5 % εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μοιάζει να είναι περιττό και δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού 
του ορίου.
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Τροπολογία 560
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τουλάχιστον το 5% των πόρων 
του ΕΚΤ+ σε εθνικό επίπεδο διατίθεται, 
εκτός από την τεχνική βοήθεια, σε άλλες 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 561
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Για την ενίσχυση της ικανότητας 
για καινοτομία των σχετικών 
ενδιαφερομένων (όπως οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, η 
κοινωνία των πολιτών και οι οργανισμοί 
κοινωνικής οικονομίας, οι κοινωνικοί 
εταίροι, οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες 
τοπικής δράσης), οι ειδικές 
προτεραιότητες θα παρέχουν πόρους για 
τη χρηματοδότηση πλατφορμών πόρων 
και ικανοτήτων για την κοινωνική 
καινοτομία με στόχο την αποτελεσματική 
συνδρομή στον σχεδιασμό, την 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
αξιολόγηση, την προσαρμογή ή την 
αναπαραγωγή των καινοτόμων δράσεων.

Or. en



PE628.408v01-00 22/128 AM\1163931EL.docx

EL

Τροπολογία 562
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α

Διακρατική συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη μπορεί να στηρίζουν τις 
δράσεις διακρατικής συνεργασίας στο 
πλαίσιο ειδικής προτεραιότητας.

2. Δράσεις διακρατικής συνεργασίας 
μπορεί να προγραμματιστούν βάσει των 
ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 σημεία i) έως x).

3. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για αυτή την 
προτεραιότητα μπορεί να αυξηθεί σε 
95 % για τη διάθεση κατ’ ανώτατο όριο 
5 % των εθνικών πόρων από το ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τις εν λόγω 
προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία 563
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις δαπάνες που 
αναφέρονται στο άρθρο [58] του 
[μελλοντικού ΚΚΔ], οι ακόλουθες δαπάνες 
δεν είναι επιλέξιμες υπό την γενική 
στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης:

1. Εκτός από τις δαπάνες που 
αναφέρονται στο άρθρο [58] του 
[μελλοντικού ΚΚΔ], οι ακόλουθες δαπάνες 
δεν είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου -7 
παράγραφος 2 σημεία i) έως x):

Or. en
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Τροπολογία 564
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αγορά γης και ακινήτων,
υλοποίηση υποδομών, και

α) αγορά γης και ακινήτων,

Or. en

Τροπολογία 565
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και 
οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν 
αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι 
η πλέον οικονομική λύση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες επιλεξιμότητας θα πρέπει να απλοποιηθούν. Δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες θα 
πρέπει να είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου της πράξης, το κείμενο αυτό είναι 
περιττό και θα πρέπει να διαγραφεί. Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην επίτευξη 
εκροών και αποτελεσμάτων και όχι στην καθιέρωση αναλυτικών κανόνων που στην 
πραγματικότητα τηρούνται πάντοτε.

Τροπολογία 566
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και 
οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν 
αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι 
η πλέον οικονομική λύση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 567
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και 
οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν 
αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η 
πλέον οικονομική λύση.

β) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και 
οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν 
αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι η 
πλέον οικονομική λύση, ή εάν είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση της 
παροχής στέγασης σε λογικές τιμές για 
την εξασφάλιση της καθολικής 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 568
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και 
οχημάτων, εκτός όταν η αγορά είναι 

β) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού και 
οχημάτων, όταν η αγορά δεν είναι 
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αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
πράξης ή τα αντικείμενα αυτά έχουν 
αποσβεσθεί πλήρως ή η αγορά τους είναι 
η πλέον οικονομική λύση.

αναγκαία για την επίτευξη του στόχου της 
πράξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ελαφρύνει το βάρος της απόδειξης και να διασφαλίσει ότι το 
ΕΚΤ+ μπορεί να παρέχει πλήρη στήριξη στο πλαίσιο μιας μεμονωμένης πράξης σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, π.χ. για τη χρηματοδότηση κοινωνικών υπηρεσιών με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία μεταξύ άλλων την αναγκαία επίπλωση και τον εξοπλισμό. Η χρήση απλής 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή και προκαλεί επιπρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση για τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους όπως αποδεικνύει η 
εμπειρία της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Τροπολογία 569
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συνεισφορές σε είδος με τη 
μορφή επιδομάτων ή μισθών που 
καταβάλλονται από τρίτο μέρος προς 
όφελος των συμμετεχόντων σε μια πράξη 
δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή 
από τη γενική στήριξη από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, εφόσον οι συνεισφορές σε 
είδος γίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των 
λογιστικών κανόνων και δεν υπερβαίνουν 
το κόστος που βαρύνει το τρίτο μέρος.

2. Οι συνεισφορές σε είδος με τη 
μορφή επιδομάτων ή μισθών που 
καταβάλλονται από τρίτο μέρος προς 
όφελος των συμμετεχόντων σε μια πράξη 
δύνανται να είναι επιλέξιμες για συνδρομή 
βάσει του άρθρου -7 παράγραφος 2 
σημεία i) έως x), εφόσον οι συνεισφορές 
σε είδος γίνονται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων 
των λογιστικών κανόνων και δεν 
υπερβαίνουν το κόστος που βαρύνει το 
τρίτο μέρος.

Or. en

Τροπολογία 570
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
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ειδικό συμπληρωματικό κονδύλι 
που ελήφθη από τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994, χρησιμοποιείται 
για να στηριχθεί η επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρο 4.

3. Το ειδικό συμπληρωματικό κονδύλι 
που ελήφθη από τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2, οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης του 1994, χρησιμοποιείται 
για να στηριχθεί η επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρο -7.

Or. en

Τροπολογία 571
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 
100 % της συνήθους αμοιβής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα 
στοιχεία της Eurostat.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

In der vorgeschlagenen Dachverordnung werden in Artikel 48 Absatz 1 in Kombina-tion mit 
Artikel 57 klare Ausführungen zu den förderfähigen Kosten gemacht. Damit sind auch 
tarifgebundene Träger und Einrichtungen inkludiert. Insofern ist nicht er-sichtlich, warum 
sich die hier angeführte Förderfähigkeit der direkten Personalkosten auf Eurostat-Daten 
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beziehen soll. Es besteht zudem die Gefahr, dass die hier aus-gewiesenen Personalkosten 
unterhalb der ausgehandelten Tarife liegen. Tarifge-bundene Träger würden dadurch 
benachteiligt werden. Der ESF+ will insbesondere gute Arbeitsbedingungen fördern und 
damit auch tarifgebundene Entgelte. Diese Ausrichtung ist nur möglich, wenn der Art. 14 
Absatz 4 gestrichen wird.

Τροπολογία 572
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 
100 % της συνήθους αμοιβής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα 
στοιχεία της Eurostat.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες επιλεξιμότητας θα πρέπει να απλοποιηθούν. Τα στοιχεία της EUROSTAT 
δημοσιεύονται με σημαντική καθυστέρηση. Αυτός ο νέος κανόνας θα δημιουργούσε σημαντική 
ανασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους, διοικητική επιβάρυνση και κίνδυνο σφαλμάτων. 
Επιπλέον, θα περιόριζε τη διασυνοριακή συνεργασία διότι οι μισθοί διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, προτείνουμε τη διαγραφή αυτής της παραγράφου.

Τροπολογία 573
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 

διαγράφεται
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γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 
100 % της συνήθους αμοιβής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα 
στοιχεία της Eurostat.

Or. en

Τροπολογία 574
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 
100 % της συνήθους αμοιβής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα 
στοιχεία της Eurostat.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 575
Georgi Pirinski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το 

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά βάσει του 
άρθρου -7 παράγραφος 2 σημεία i) έως 
x)με την προϋπόθεση ότι το επίπεδό τους 
δεν είναι υψηλότερο από το 100 % της 
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επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 
100 % της συνήθους αμοιβής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα 
στοιχεία της Eurostat.

συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη 
εμπειρογνωσία στο κράτος μέλος, όπως 
καταδεικνύεται από τα στοιχεία της 
Eurostat ή από άλλα συναφή 
δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλει η 
αντίστοιχη διαχειριστική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα στατιστικά στοιχεία για τις αμοιβές δεν είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά όταν 
απαιτείται ειδική εμπειρογνωσία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης του ΕΚΤ+. 
Επιπρόσθετα, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν επαρκούν για τον ακριβή προσδιορισμό των 
δαπανών προσωπικού για κάθε επάγγελμα σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες 
οι μισθοί μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά από τον ένα τομέα ή κλάδο στον άλλο.

Τροπολογία 576
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με 
την προϋπόθεση ότι το επίπεδό τους δεν 
είναι υψηλότερο από το 100 % της 
συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος, όπως 
καταδεικνύεται από τα στοιχεία της 
Eurostat.

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με 
την προϋπόθεση ότι το επίπεδό τους δεν 
είναι υψηλότερο από το 100 % της 
συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος, όπως 
καταδεικνύεται από τα στοιχεία της 
Eurostat, εκτός εάν εφαρμόζονται 
συλλογικές συμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 577
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
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τη 
γενική στήριξη του σκέλους του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι το 
επίπεδό τους δεν είναι υψηλότερο από το 
100 % της συνήθους αμοιβής για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος, όπως καταδεικνύεται από τα 
στοιχεία της Eurostat.

4. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά βάσει του 
άρθρου -7 παράγραφος 2 σημεία i) έως x)
με την προϋπόθεση ότι το επίπεδό τους δεν 
είναι υψηλότερο από το 100 % της 
συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος, όπως 
καταδεικνύεται από τα στοιχεία της 
Eurostat.

Or. en

Τροπολογία 578
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προγράμματα που καλύπτουν τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο -7 παράγραφος 2 σημεία i) έως x)
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού, 
για την παρακολούθηση της προόδου κατά 
την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ειδικούς 
ανά πρόγραμμα δείκτες.

Or. en

Τροπολογία 579
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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 580
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα στοιχεία σχετικά με τους 
δείκτες για τους συμμετέχοντες 
διαβιβάζονται μόνον όταν είναι διαθέσιμα 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
παραρτήματος 1 σημείο 1α και αφορούν 
τον εν λόγω συμμετέχοντα.

4. 4. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μεμονωμένων ατόμων 
σχετικά με τους απαραίτητους δείκτες 
βάσει του παραρτήματος 1 σημεία 1α και 
3 συλλέγονται από κάθε συμμετέχοντα.
Τα στοιχεία σχετικά με τους δείκτες για 
τους συμμετέχοντες διαβιβάζονται μόνον 
όταν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του παραρτήματος 1 
σημείο 1α και αφορούν τον εν λόγω 
συμμετέχοντα.

Or. en

Τροπολογία 581
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν 
στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, 
επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και 
άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή 
στοιχείων που είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
γενικής στήριξης από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης να αποκτήσουν τα εν λόγω 
στοιχεία από μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία γ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679.

5. Τα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν 
στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, 
επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και 
άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή 
στοιχείων που είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
προόδου που σημειώθηκε προς την 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο -7 παράγραφος 2 
σημεία i) έως x) να αποκτήσουν τα εν 
λόγω στοιχεία από μητρώα ή ισοδύναμες 
πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 582
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν 
στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, 
επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές και 
άλλα όργανα επιφορτισμένα με τη συλλογή 
στοιχείων που είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
γενικής στήριξης από το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης 
να αποκτήσουν τα εν λόγω στοιχεία από 
μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και 
ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

5. Τα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν 
στοιχεία σε μητρώα ή ισοδύναμες πηγές, 
δύνανται να επιτρέπουν στις διαχειριστικές 
αρχές και άλλα όργανα επιφορτισμένα με 
τη συλλογή στοιχείων που είναι αναγκαία 
για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της γενικής στήριξης από το 
σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης να αποκτήσουν 
τα εν λόγω στοιχεία από μητρώα ή 
ισοδύναμες πηγές, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και ε) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. de
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Τροπολογία 583
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 38, για την τροποποίηση των 
δεικτών στο παράρτημα Ι, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 584
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για την 
τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα 
Ι, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση 
της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για την 
τροποποίηση των δεικτών στο παράρτημα 
Ι, όταν κρίνεται απαραίτητο, για να 
εξασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση 
της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή 
του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση των επιπτώσεων ανάλογα 
με το φύλο για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΤ+ 
αναφορικά με την ισότητα των φύλων.

Or. en
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Τροπολογία 585
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι δείκτες που αφορούν τα άτομα 
πρέπει πάντα να είναι διαχωρισμένοι ανά 
φύλο.

Or. en

Τροπολογία 586
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη 
στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη 
στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία x) και xi).

Or. de

Τροπολογία 587
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη 
στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi).

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη 
στήριξη από το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το 
άρθρο -7 παράγραφος 2 σημείο xi).

Or. en
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Τροπολογία 588
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν 
τα τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
αφορούν τις ανάγκες των απόρων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κλιματικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με 
σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
Κατά περίπτωση, η επιλογή του τύπου 
των τροφίμων που διανέμονται βασίζεται 
στη συμβολή τους στην ισορροπημένη 
διατροφή των απόρων.

Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι επιλέγουν 
τα τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια 
βάσει των αναγκών των απόρων. Στα 
κριτήρια επιλογής για τα τρόφιμα, και 
κατά περίπτωση για τα αγαθά, 
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κλιματικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως με 
σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων
και των πλαστικών μίας χρήσης. Η
επιλογή του τύπου των τροφίμων που 
διανέμονται βασίζεται στη συμβολή τους 
στην ισορροπημένη διατροφή των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 589
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια 
μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή 
έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή 
κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με 
τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια 
μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή 
έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή 
κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με 
τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και 
δεν θα αντικαθιστούν οποιαδήποτε 
υφιστάμενη κοινωνική παροχή ούτε θα 
επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για τη 
μελλοντική λήψη κοινωνικών παροχών.

Or. en
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Τροπολογία 590
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια 
μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή 
έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή 
κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με 
τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια 
μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή 
έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή 
κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με 
τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και 
δεν θα αντικαθιστούν οποιαδήποτε 
υφιστάμενη κοινωνική παροχή ούτε θα 
συνυπολογίζονται στην επιλεξιμότητα για 
τη λήψη κοινωνικών παροχών.

Or. en

Τροπολογία 591
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια 
μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή 
έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή 
κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με 
τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική βοήθεια 
μπορεί να παρέχονται άμεσα σε απόρους ή 
έμμεσα μέσω ηλεκτρονικών δελτίων ή 
κουπονιών, υπό τον όρο ότι αυτά θα 
μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο με 
τρόφιμα και/ή βασική υλική βοήθεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, και 
δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε 
υφιστάμενη κοινωνική παροχή.

Or. en
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Τροπολογία 592
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας συμπληρώνεται με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 593
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας συμπληρώνεται με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 594
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας συμπληρώνεται με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
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σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων. σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 595
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας συμπληρώνεται με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 596
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας συμπληρώνεται με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 597
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας συμπληρώνεται με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. en

Τροπολογία 598
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας πρέπει να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. es

Τροπολογία 599
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας πρέπει να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. es
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Τροπολογία 600
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας μπορεί να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

4. Η παροχή τροφίμων και/ή υλικής 
βοήθειας πρέπει να συμπληρωθεί με 
αναπροσανατολισμό προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα με 
σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

Or. de

Τροπολογία 601
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μια προτεραιότητα σχετικά με τη 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο xi) καθορίζονται:

Για μια προτεραιότητα σχετικά με τη 
στήριξη σύμφωνα με το άρθρο -7
παράγραφος 2 στοιχείο xi) καθορίζονται:

Or. en

Τροπολογία 602
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική 
βοήθεια προς τους απόρους μπορούν να 
αγοραστούν από τον δικαιούχο ή για 
λογαριασμό του ή να του διατεθούν 
δωρεάν.

1. Τα τρόφιμα και/ή η βασική υλική 
βοήθεια προς τους απόρους μπορούν να 
αγοραστούν σε διαβούλευση με τον 
δικαιούχο ή να του διατεθούν δωρεάν.
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Or. en

Τροπολογία 603
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τρόφιμα ή/και η βασική υλική 
βοήθεια διανέμονται δωρεάν στους 
απόρους.

2. Τα τρόφιμα ή/και η βασική υλική 
βοήθεια διανέμονται δωρεάν στους 
απόρους, εκτός από αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να 
απαιτείται στο πλαίσιο των έργων η 
καταβολή ενός συμβολικού ποσού για το 
έργο ή την υπηρεσία από τους 
δικαιούχους ως ένα μέσο διασφάλισης 
της αξιοπρέπειας του ατόμου. Μια τέτοια 
συμβολή δεν θεωρείται πληρωμή για την 
παρεχόμενη βοήθεια.

Or. en

Τροπολογία 604
Ádám Kósa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες 
μεταφοράς και αποθήκευσης που 
επιβαρύνουν τους δικαιούχους που 
συμμετέχουν στη διανομή τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους, 
βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστή 5 % των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· 
ή 5% των δαπανών της αξίας των 
τροφίμων που διατίθενται σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013

γ) οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες 
μεταφοράς και αποθήκευσης που 
επιβαρύνουν τους δικαιούχους που 
συμμετέχουν στη διανομή τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας στους απόρους, 
βάσει κατ’ αποκοπή συντελεστή 
κατ’ ανώτατο όριο 10 % των δαπανών 
που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή 
κατ’ ανώτατο όριο 10 % των δαπανών της 
αξίας των τροφίμων που διατίθενται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας, τοι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες μεταφοράς και 
αποθήκευσης που επιβαρύνουν τους δικαιούχους δεν μπορούν να καλυφθούν από το 5%, μόνο 
από 8% έως 10%.

Τροπολογία 605
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και 
δηλώνονται από τους δικαιούχους που 
παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική 
βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ 
αποκοπή ποσοστού 5 % των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

ε) οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και 
δηλώνονται από τους δικαιούχους που 
παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική 
βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ 
αποκοπή ποσοστού τουλάχιστον 5 % των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)· 
Μια τέτοια συμβολή είναι διαθέσιμη σε 
παραδόσεις βοήθειας στο σημείο επαφής 
με τους χρήστες καθώς και με άλλους 
ενδιαφερόμενους.

Or. en

Τροπολογία 606
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και 
δηλώνονται από τους δικαιούχους που 
παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική 
βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ 

ε) οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και 
δηλώνονται από τους δικαιούχους που 
παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική 
βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ 
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αποκοπή ποσοστού 5 % των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

αποκοπή ποσοστού τουλάχιστον 5 % των 
δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. de

Τροπολογία 607
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και 
δηλώνονται από τους δικαιούχους που 
παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική 
βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ 
αποκοπή ποσοστού 5 % των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

ε) οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα 
τα οποία λαμβάνονται από τους 
δικαιούχους ή για λογαριασμό τους και 
δηλώνονται από τους δικαιούχους που 
παραδίδουν τα τρόφιμα και/ή την υλική 
βοήθεια στους απόρους, βάσει ελάχιστου
ποσοστού 5 % των δαπανών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 608
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κόστος μεταχειρισμένων αγαθών. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 609
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για 
δράσεις προγραμματισμένες βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημεία x) και xi) 
ορίζεται στο 85%.

Or. en

Τροπολογία 610
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 
για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα 
αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

1. α) Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 
για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα 
αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

β) Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού χρησιμοποιούν κοινούς 
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα II σημείο 
1 του παρόντος κανονισμού για την 
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά 
την υλοποίηση. Τα προγράμματα αυτά 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτυχία των μέτρων κοινωνικής ένταξης δεν μπορεί να μετρηθεί με δείκτες που αφορούν την 
αγορά εργασίας, όπως προτείνεται από τον κανονισμό, διότι αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι 
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γενικά προσανατολισμένες στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 611
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 
για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα 
αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

1. Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 
για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα 
αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες. Οι 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τα 
μέτρα καταπολέμησης της υλικής 
στέρησης διατηρούνται όσο τον δυνατόν 
απλούστερες, δεδομένης της εθελοντικής 
φύσης αυτών των υπηρεσιών και της 
ανάγκης σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας των αποδεκτών.

Or. en

Τροπολογία 612
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 
για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα 

1. Οι προτεραιότητες για την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
χρησιμοποιούν κοινούς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 
για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την υλοποίηση. Τα προγράμματα 
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αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες.

αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν 
ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες. Οι 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο απλές.

Or. en

Τροπολογία 613
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 
Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τα 
αποτελέσματα της δομημένης έρευνας για 
τους τελικούς παραλήπτες που 
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος. 
Η έρευνα αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα 
που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής πράξης.

3. Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 
Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τα 
αποτελέσματα της δομημένης ανώνυμης
έρευνας για τους τελικούς παραλήπτες που 
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος 
και εστίασε στις συνθήκες διαβίωσής 
τους και στη φύση της υλικής τους 
στέρησης. Η έρευνα αυτή βασίζεται στο 
υπόδειγμα που καθορίζεται από την 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 614
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 
Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τα 
αποτελέσματα της δομημένης έρευνας για 
τους τελικούς παραλήπτες που 
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος. 

3. Έως τις 30 Ιουνίου 2025 και τις 30 
Ιουνίου 2028, οι διαχειριστικές αρχές 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τα 
αποτελέσματα της δομημένης ανώνυμης
έρευνας για τους τελικούς παραλήπτες που 
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος, 



AM\1163931EL.docx 47/128 PE628.408v01-00

EL

Η έρευνα αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα 
που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής πράξης.

εστιάζοντας στις συνθήκες διαβίωσής 
τους και στη φύση της υλικής τους 
στέρησης. Η έρευνα αυτή βασίζεται στο 
υπόδειγμα που καθορίζεται από την 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 615
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -23 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -23

Ειδικοί στόχοι

Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 3, το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
θα στηρίξει τους ακόλουθους ειδικούς 
στόχους:

α) Ειδικός στόχος 1: παροχή στήριξης για 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ενωσιακών μέσων, της οικείας 
νομοθεσίας και των πολιτικών (που 
προωθούν υψηλής ποιότητας και βιώσιμη 
απασχόληση, εγγυώνται αξιοπρεπή και 
επαρκή κοινωνική προστασία, 
καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό 
και τη φτώχεια, και βελτιώνουν τις 
συνθήκες εργασίας), καθώς και 
προώθηση της χάραξης πολιτικής βάσει 
στοιχείων, της κοινωνικής καινοτομίας 
και της κοινωνικής προόδου, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και διάφορους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς.

β) Ειδικός στόχος 2: η προώθηση της 
οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας 
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των εργαζομένων σε μια σωστή βάση και 
η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και άνευ 
αποκλεισμών αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και 
προσιτών από όλους, με τον σεβασμό και 
την εξασφάλιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση.

γ) Ειδικός στόχος 3: η προώθηση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης 
και της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για 
ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση 
καθώς και για υφιστάμενες πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και με την αύξηση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικοί στόχοι του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία δεν αναφέρονται στην 
πρόταση της Επιτροπής. Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία αποτελεί συνέχεια 
του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 2014-2020. Οι 
προτεινόμενοι ειδικοί στόχοι ανταποκρίνονται στους στόχους που θέτει η Επιτροπή για το EaSI 
στις προγραμματικές δηλώσεις που παρουσιάζονται στο πακέτο των ετήσιων προϋπολογισμών 
της Ένωσης.

Τροπολογία 616
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάπτυξη συγκριτικής αναλυτικής 
γνώσης υψηλής ποιότητας για να 
εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 βασίζονται σε 

α) ανάπτυξη συγκριτικής αναλυτικής 
γνώσης υψηλής ποιότητας για να 
εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για την 
επίτευξη των γενικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 βασίζονται σε 
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αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις 
συνθήκες στις συνδεδεμένες χώρες·

αξιόπιστα στοιχεία και ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις 
συνθήκες στα επιμέρους κράτη μέλη και 
στις συνδεδεμένες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο στόχος θα πρέπει να ισχύει για τα κράτη μέλη και όχι μόνο για τις συνδεδεμένες χώρες. 
Βλέπε άρθρο 15, κανονισμός αριθ. 1296/2013 για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.

Τροπολογία 617
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης, 
των αξιολογήσεων από ομοτίμους και του 
διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές στους 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
συνδεδεμένες χώρες για να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα πολιτικής·

β) διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης, 
των αξιολογήσεων από ομοτίμους και του 
διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές στους 
τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη 
μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες για να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο στόχος θα πρέπει να ισχύει για τα κράτη μέλη και όχι μόνο για τις συνδεδεμένες χώρες. 
Βλέπε άρθρο 15, κανονισμός αριθ. 1296/2013 για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.

Τροπολογία 618
Brando Benifei



PE628.408v01-00 50/128 AM\1163931EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη των κοινωνικών 
πειραματισμών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη 
της ικανότητας των ενδιαφερομένων για 
την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση 
των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών 
πολιτικών·

γ) στήριξη των κοινωνικών 
πειραματισμών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και ανάπτυξη 
της ικανότητας των ενδιαφερομένων για 
την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση 
των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών 
πολιτικών, με ειδική έμφαση στην 
προώθηση της ανάπτυξης των τοπικών 
έργων των πόλεων, των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και των 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στον 
τομέα της υποδοχής και κοινωνικής 
ένταξης και ενσωμάτωσης των υπηκόων 
τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 619
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη των κοινωνικών 
πειραματισμών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη 
της ικανότητας των ενδιαφερομένων για 
την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση 
των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών 
πολιτικών·

γ) στήριξη των κοινωνικών 
πειραματισμών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη 
της ικανότητας των ενδιαφερομένων για 
την προετοιμασία και τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση των 
υπό δοκιμή κοινωνικών καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 620
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
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη των κοινωνικών 
πειραματισμών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και ανάπτυξη 
της ικανότητας των ενδιαφερομένων για 
την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση 
των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών 
πολιτικών·

γ) στήριξη των κοινωνικών 
πειραματισμών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και ανάπτυξη 
της ικανότητας των ενδιαφερομένων για 
την εφαρμογή, τη μεταφορά ή τη διάδοση 
των υπό δοκιμή καινοτόμων κοινωνικών 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 621
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
τα ευάλωτα άτομα)·

δ) ανάπτυξη και παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε 
εργοδότες και άτομα που αναζητούν 
εργασία, με σκοπό την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών αγορών 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
οι μεθοριακοί εργαζόμενοι, τα ευάλωτα 
άτομα)·

Or. de

Τροπολογία 622
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
τα ευάλωτα άτομα)·

δ) ανάπτυξη και παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε 
εργαζομένους, εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
διασυνοριακούς εργαζομένους και άτομα 
σε ευάλωτη κατάσταση)·

Or. en

Τροπολογία 623
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
τα ευάλωτα άτομα)·

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως 
ομάδων που βρίσκονται σε ευάλωτη 
θέση·

Or. es
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Τροπολογία 624
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
τα ευάλωτα άτομα)·

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση)·

Or. en

Τροπολογία 625
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών 
αγορών εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, 
επαγγέλματα, χώρες, περιφέρειες ή την 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. 
τα ευάλωτα άτομα)·

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργαζομένους, εργοδότες 
και άτομα που αναζητούν εργασία, με 
σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
ευρωπαϊκών αγορών εργασίας· οι 
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από την 
προετοιμασία πριν από την πρόσληψη 
μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση για 
την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε 
ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες, 
περιφέρειες ή την υποστήριξη 
συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. τα ευάλωτα 
άτομα)·
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Or. en

Τροπολογία 626
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) υποστήριξη διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων από δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικούς 
εταίρους για την προώθηση μιας 
διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την 
προώθηση της διασυνοριακής 
κινητικότητας υπό δίκαιους όρους στις 
παραμεθόριες περιοχές.

Or. de

Τροπολογία 627
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στήριξη των διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών 
εταίρων για την προώθηση μιας 
διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την 
προαγωγή της διασυνοριακής 
κινητικότητας με κοινωνικές συνθήκες 
υψηλής ποιότητας στις παραμεθόριες 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 628
Terry Reintke



AM\1163931EL.docx 55/128 PE628.408v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στήριξη των διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης, της κοινωνίας 
των πολιτών και κοινωνικών εταίρων για 
την προώθηση μιας διασυνοριακής 
αγοράς εργασίας και την προαγωγή της 
διασυνοριακής κινητικότητας με δίκαιες 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 629
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στήριξη της παροχής υπηρεσιών 
EURES για την πρόσληψη και την 
τοποθέτηση εργαζομένων σε ποιοτικές 
και βιώσιμες θέσεις εργασίας μέσω του 
συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω 
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 630
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) προώθηση της οικειοθελούς 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων σε μια σωστή βάση και 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και άνευ 
αποκλεισμών αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και 
προσιτών από όλους, με τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
ολόκληρη την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας·

Or. de

Τροπολογία 631
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) προώθηση της οικειοθελούς 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων σε κοινωνικές συνθήκες 
υψηλής ποιότητας και αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη 
υψηλής ποιότητας και άνευ αποκλεισμών 
αγορών εργασίας της Ένωσης, ανοικτών 
για όλους και προσιτών από όλους, με τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 632
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) προώθηση της οικειοθελούς 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων σε δίκαιη βάση και αύξηση 
των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της 
ανάπτυξης προσιτών αγορών εργασίας 
υψηλής ποιότητας και άνευ αποκλεισμών, 
με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 633
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στήριξη της ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με 
την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση 
εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως 
σε εκείνες που απασχολούν ευάλωτα 
άτομα·

ε) στήριξη της ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με 
την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση 
εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως 
σε εκείνες που παρέχουν σε ευάλωτα 
άτομα συνθήκες εργασίας υψηλής 
ποιότητας και πρόσβαση στην κοινωνική 
ασφάλιση, προκειμένου να συμβάλουν 
στον προσδιορισμό και την επικύρωση 
παραδειγμάτων ορθών πολιτικών 
πρακτικών, όπως οι αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις δημοσίων συμβάσεων για 
τους πολύ μικρούς, μικρούς και μεσαίους 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 634
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στήριξη της ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με 
την παροχή μικροχρηματοδότησης σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση 
εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως 
σε εκείνες που απασχολούν ευάλωτα
άτομα·

ε) στήριξη της παροχής
μικροχρηματοδότησης σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς κατά τη φάση εκκίνησης 
και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνες 
που απασχολούν άτομα σε ευάλωτη 
κατάσταση και εκείνες που διοικούνται 
από επιχειρηματίες με μειονεκτούσα 
κοινωνική προέλευση·

Or. en

Τροπολογία 635
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στήριξη της ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με 
την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση 
εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως 
σε εκείνες που απασχολούν ευάλωτα
άτομα·

ε) στήριξη της ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με 
την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κατά τη φάση 
εκκίνησης και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως 
σε εκείνες που απασχολούν άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

Or. es

Τροπολογία 636
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 

στ) στήριξη της δικτύωσης και της 
διακρατικής συνεργασίας σε ενωσιακό 
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μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

επίπεδο και της ενίσχυσης του διαλόγου 
με και μεταξύ των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 και συμβολή 
στην ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας 
των εν λόγω ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
βασικών ενδιαφερομένων που 
συμμετέχουν σε στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, των μικροπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων που 
παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην κοινωνική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 637
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις, στην 
κοινωνική οικονομία και στις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 638
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε επιχειρήσεις της κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. es

Τροπολογία 639
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των ΜΚΟ, 
των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
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σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 640
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

στ) στήριξη της δικτύωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο και του διαλόγου με και 
μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών στους τομείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 και συμβολή στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ικανότητας των εν λόγω 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των 
μικροπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
ιδρυμάτων που παρέχουν χρηματοδότηση 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην 
κοινωνική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 641
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών 
επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των 
δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και 
της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των 

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων·
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φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 642
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών 
επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των 
δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και 
της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των 
φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά αυτή·

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας,
και της δημιουργίας μιας αγοράς 
κοινωνικών επενδύσεων, με τη 
διευκόλυνση των δημόσιων και ιδιωτικών 
συναλλαγών και της συμμετοχής των 
ιδρυμάτων και των φιλανθρωπικών 
φορέων στην αγορά αυτή·

Or. es

Τροπολογία 643
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών 
επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των 
δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και 
της συμμετοχής των ιδρυμάτων και των 
φιλανθρωπικών φορέων στην αγορά αυτή·

ζ) στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας μιας αγοράς κοινωνικών 
επενδύσεων, με τη διευκόλυνση των 
δημόσιων και ιδιωτικών συναλλαγών και 
της συμμετοχής των ιδρυμάτων, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
και των φιλανθρωπικών φορέων στην 
αγορά αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 644
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
της φροντίδας των ηλικιωμένων, των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας και της 
μετάβασης από τις υπηρεσίες θεσμικής 
φροντίδας στις υπηρεσίες φροντίδας σε 
επίπεδο οικογένειας και κοινότητας, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας) που απαιτούνται 
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
ιδίως της 11ης αρχής σχετικά με την 
κοινωνική ένταξη των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 645
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 

η) στήριξη για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων,
της ενεργειακά αποδοτικής στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης, της μακροχρόνιας φροντίδας 
και της φροντίδας των ηλικιωμένων, 
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κοινωνικών δικαιωμάτων· καθώς και των μεταβάσεων από τη 
θεσμική φροντίδα στη φροντίδα σε 
επίπεδο κοινότητας) που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 646
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας και των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 647
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
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περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας για άτομα 
με αναπηρίες) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 648
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) στήριξη της διακρατικής 
συνεργασίας για την επιτάχυνση της 
μεταφοράς και τη διευκόλυνση της 
περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, 
ιδίως για τους τομείς της απασχόλησης, 
των δεξιοτήτων και της κοινωνικής 
ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

θ) προσδιορισμός και επαλήθευση 
των κοινωνικών καινοτομιών, ανάπτυξη 
διασυνοριακών προτύπων και 
προσεγγίσεων που αποδεδειγμένα έχουν 
υψηλό αντίκτυπο και στήριξη της 
διακρατικής συνεργασίας για τη 
διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης σε 
θέματα πολιτικής μεταξύ των κρατών 
μελών, την επιτάχυνση της μεταφοράς και 
τη διευκόλυνση της περαιτέρω διάδοσης 
καινοτόμων λύσεων, ιδίως για τους τομείς 
της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της 
κοινωνικής ένταξης σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 649
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) στήριξη της διακρατικής 
συνεργασίας για την επιτάχυνση της 

θ) στήριξη της διακρατικής 
συνεργασίας για την επιτάχυνση της 
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μεταφοράς και τη διευκόλυνση της 
περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, 
ιδίως για τους τομείς της απασχόλησης, 
των δεξιοτήτων και της κοινωνικής 
ένταξης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

μεταφοράς και τη διευκόλυνση της 
περαιτέρω διάδοσης καινοτόμων λύσεων, 
ιδίως για τους τομείς της καταπολέμησης 
της φτώχειας, της απασχόλησης, των 
δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 650
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) στήριξη της εφαρμογής σχετικών 
διεθνών κοινωνικών και εργασιακών 
προτύπων στο πλαίσιο της τιθάσευσης της 
παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής 
διάστασης των πολιτικών της Ένωσης 
στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 
4.

ι) στήριξη της εφαρμογής σχετικών 
διεθνών κοινωνικών και εργασιακών 
προτύπων στο πλαίσιο της τιθάσευσης της 
παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής 
διάστασης των πολιτικών της Ένωσης 
στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 
3.

Or. en

Τροπολογία 651
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α

Θεματική συγκέντρωση και 
χρηματοδότηση

Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου 
του ΕΚΤ+ για το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία που αναφέρεται 
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στο άρθρο 5β παράγραφος 2 στοιχείο α 
διανέμεται στη διάρκεια όλης της 
περιόδου στους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο -23 σύμφωνα με τα 
ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά:

α) 55 % στον ειδικό στόχο 1·

β) 18 % στον ειδικό στόχο 2·

γ) 18 % στον ειδικό στόχο 3·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά τις διαπραγματεύσεις για τον 
κανονισμό «Omnibus».

Τροπολογία 652
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 4 είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση.

1. Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
άρθρα 3, -23 και 23 είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 653
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) αναγνώριση δεξιοτήτων και 
προσόντων για τη διευκόλυνση της 
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πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 654
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις 
και υπηρεσίες υποστήριξης σε 
διασυνοριακές περιοχές·

i) ανάπτυξη και εκτέλεση 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων που 
απαρτίζονται από δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης και κοινωνικούς εταίρους 
και από τις πολύγλωσσες υπηρεσίες 
υποστήριξης αυτών για την πληροφόρηση, 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και την επικοινωνία με μεθοριακούς 
εργαζόμενους, εργαζόμενους, 
αναζητούντες εργασία και εργοδότες σε 
διασυνοριακές περιοχές·

Or. de

Τροπολογία 655
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις 
και υπηρεσίες υποστήριξης σε
διασυνοριακές περιοχές·

i) δομή και δραστηριότητες 
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων που 
αποτελούνται από δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης και κοινωνικούς εταίρους 
και τις πολύγλωσσες υπηρεσίες 
υποστήριξης που παρέχουν για την 
πληροφόρηση, παροχή συμβουλών και 
εύρεση θέσεων εργασίας για τους 
διασυνοριακούς μετακινούμενους, τους 
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εργαζομένους, τα άτομα που αναζητούν 
εργασία και τους εργοδότες σε 
διασυνοριακές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 656
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις 
και υπηρεσίες υποστήριξης σε 
διασυνοριακές περιοχές·

i) διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις 
και υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν 
πληροφόρηση, συμβουλές και θέσεις 
εργασίας για εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, για 
ασκούμενους και μετακινούμενους 
εργαζομένους, καθώς και για άτομα που 
αναζητούν εργασία και εργοδότες σε 
διασυνοριακές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 657
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) πανευρωπαϊκό σύστημα 
κινητικότητας με στόχο την εργασία σε 
ενωσιακό επίπεδο για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας·

ii) πανευρωπαϊκό σύστημα 
κινητικότητας με στόχο την εργασία σε 
ενωσιακό επίπεδο για την πλήρωση κενών 
θέσεων εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 658
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στήριξη της μικροχρηματοδότησης 
και των κοινωνικών επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω συνδυαστικών πράξεων όπως 
ο ασύμμετρος επιμερισμός του κινδύνου ή 
η μείωση του κόστους των συναλλαγών, 
καθώς και παροχή στήριξης για την 
ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και 
των δεξιοτήτων·

iii) στήριξη της μικροχρηματοδότησης 
και των επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω 
συνδυαστικών πράξεων όπως ο 
ασύμμετρος επιμερισμός του κινδύνου ή η 
μείωση του κόστους των συναλλαγών, 
καθώς και παροχή στήριξης για την 
ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών και 
των δεξιοτήτων·

Or. es

Τροπολογία 659
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στα εθνικά σημεία επαφής που 
παρέχουν καθοδήγηση, πληροφορίες και 
βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού 
του σκέλους·

ii) στα εθνικά σημεία επαφής που 
παρέχουν καθοδήγηση, πληροφορίες και 
βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού 
του σκέλους καθώς και στις εθνικές 
πλατφόρμες που παρέχουν δυνατότητες 
διά βίου μάθησης και μάθησης ενηλίκων 
σχετικά με τους ειδικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 660
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στις διοικήσεις των συμμετεχόντων 
χωρών, στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα 
ιδρύματα που χρηματοδοτούν κοινωνικές 
επιχειρήσεις ή άλλους παράγοντες 
κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη 
δικτύωση·

iii) στις διοικήσεις των συμμετεχόντων 
χωρών, στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα 
ιδρύματα που χρηματοδοτούν την 
κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις ή άλλους παράγοντες 
κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη 
δικτύωση·

Or. en

Τροπολογία 661
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στις διοικήσεις των συμμετεχόντων 
χωρών, στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα 
ιδρύματα που χρηματοδοτούν κοινωνικές 
επιχειρήσεις ή άλλους παράγοντες 
κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη 
δικτύωση·

iii) στις διοικήσεις των συμμετεχόντων 
χωρών, στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,
στις υπηρεσίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού, στα μικροπιστωτικά 
ιδρύματα και στα ιδρύματα που 
χρηματοδοτούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
άλλους παράγοντες κοινωνικών 
επενδύσεων, καθώς και τη δικτύωση·

Or. en

Τροπολογία 662
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στις διοικήσεις των συμμετεχόντων 
χωρών, στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα 
ιδρύματα που χρηματοδοτούν κοινωνικές
επιχειρήσεις ή άλλους παράγοντες 
κοινωνικών επενδύσεων, καθώς και τη 
δικτύωση·

iii) στις διοικήσεις των συμμετεχόντων 
χωρών, στους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, 
στα μικροπιστωτικά ιδρύματα και στα 
ιδρύματα που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις 
της κοινωνικής οικονμίας ή άλλους 
παράγοντες κοινωνικών επενδύσεων, 
καθώς και τη δικτύωση·

Or. es

Τροπολογία 663
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
διακρατική συνεργασία·

iv) κοινωνικών εταίρων και
ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
διακρατική και τη διασυνοριακή
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 664
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
διακρατική συνεργασία·

iv) ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. 
κοινωνικών εταίρων) με στόχο τη 
διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία·
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Or. de

Τροπολογία 665
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
διακρατική συνεργασία·

iv) κοινωνικών εταίρων και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
διακρατική και τη διασυνοριακή
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 666
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εκδηλώσεις, συνέδρια και 
σεμινάρια της προεδρίας του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 667
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Τεχνική και διοικητική συνδρομή 
για την υλοποίηση του προγράμματος 
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εργασίας, όπως δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και 
αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων τεχνολογίας των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 668
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 για τις διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις 
ή τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
συγχρηματοδοτούνται κατά κανόνα σε 
ποσοστό 95% από τις συνολικά επιλέξιμες 
δαπάνες της Ένωσης. Οποιαδήποτε 
χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει 
τούτο το ανώτατο όριο μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο σε δεόντως 
αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

Or. de

Τροπολογία 669
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι επιλέξιμες δράσεις 
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων ή 
ενδιαφερόμενων μερών που ορίζονται 
στην παράγραφο 2 συγχρηματοδοτούνται 
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από την Ένωση σε ποσοστό 95% της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. 
Επιπρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη θα 
δοθεί μόνο στην περίπτωση επαρκώς 
τεκμηριωμένων εξαιρετικών 
περιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 670
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α

Διακυβέρνηση

Η Επιτροπή συμβουλεύει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην Ένωση, ιδίως 
τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
σχετικά με τα προγράμματα εργασίας 
τους για τα σκέλη Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία, τις 
προτεραιότητές τους και τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις πολιτικής και την εφαρμογή 
τους.

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει τους 
απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία, την Ομάδα Γενικών 
Διευθυντών για Εργασιακές σχέσεις και 
την Συμβουλευτική Επιτροπή περί της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής 
του προγράμματος. Η Επιτροπή 
ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που 
διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και 
δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα.
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3. Τα αποτελέσματα των δράσεων των 
σκελών Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του προγράμματος πρέπει να 
κοινοποιούνται και να διαδίδονται 
τακτικά και δεόντως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, καθώς και στους 
κοινωνικούς εταίρους και στο κοινό, έτσι 
ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία 
τους για την Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 671
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α

Διακυβέρνηση

1. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τους 
ενδιαφερόμενους εντός της Ένωσης, 
ιδιαίτερα τους κοινωνικούς εταίρους και 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, σχετικά με τα προγράμματα 
εργασίας για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία, τις 
προτεραιότητές τους και τον στρατηγικό 
προσανατολισμό και την υλοποίησή τους.

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει τους 
απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία, την Ομάδα Γενικών 
Διευθυντών για Εργασιακές σχέσεις και 
την Συμβουλευτική Επιτροπή περί της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
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εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής 
του προγράμματος. Η Επιτροπή 
ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που 
διαχειρίζονται στρατηγικές, μέσα και 
δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα.

3. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
πρέπει να κοινοποιούνται και να 
διαβιβάζονται τακτικά και δεόντως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, καθώς και στους 
κοινωνικούς εταίρους και στο κοινό, έτσι 
ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία 
τους για την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The employment and social innovation strand requires close monitoring by the social 
partners and civil society actors as well as by the relevant bodies and committees. In contrast 
to the health strand, the draft regulation does not contain an article on governance for the 
employment and social innovation strand. This should be included as a separate article. 
Paragraph 1 is in line with the ESF+ draft regulation regarding the health strand (Article 29) 
and identifies the stakeholders responsible for the employment and social innovation strand. 
Paragraph 2 is taken from the EaSI Regulation (Article 8) and names the competent 
committees at European level which should be involved. Paragraph 3 is also taken from the 
EaSI Regulation (Article 9(2)) and establishes the link with the European Parliament, the 
EESC, the CoR and the social partners and the public.

Τροπολογία 672
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
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Διακυβέρνηση

1. Η Επιτροπή συμβουλεύεται 
ενδιαφερόμενους εντός της Ένωσης, 
ιδίως κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και 
περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά 
με τα προγράμματα εργασίας για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία, τις προτεραιότητές τους και 
τον στρατηγικό προσανατολισμό και την 
υλοποίησή τους.

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει τους 
απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία, την Ομάδα Γενικών 
Διευθυντών για Εργασιακές σχέσεις και 
την Συμβουλευτική Επιτροπή περί της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής 
του προγράμματος. Η Επιτροπή 
ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που 
διαχειρίζονται στρατηγικές, μέσα και 
δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα.

3. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
πρέπει να κοινοποιούνται τακτικά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, καθώς και στους 
κοινωνικούς εταίρους και στο κοινό, έτσι 
ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία 
τους για την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 673
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
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López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α

Διακυβέρνηση

1. Η Επιτροπή συμβουλεύεται 
ενδιαφερόμενους εντός της Ένωσης, 
ιδίως κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, σχετικά 
με τα προγράμματα εργασίας για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία, τις προτεραιότητές τους και 
τον στρατηγικό προσανατολισμό και την 
υλοποίησή τους.

2. Η Επιτροπή αναπτύσσει τους 
απαραίτητους δεσμούς με την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην Εργασία, την Ομάδα Γενικών 
Διευθυντών για Εργασιακές σχέσεις και 
την Συμβουλευτική Επιτροπή περί της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής 
των εν λόγω προγραμμάτων. Η Επιτροπή 
ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που 
διαχειρίζονται πολιτικές, μέσα και 
δράσεις σχετικές με το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 674
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μόνο οι δράσεις που υλοποιούν 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 4 είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή επαναλαμβάνει το άρθρο 27 παράγραφος 1. Για το σκέλος Απασχόληση 
και Κοινωνική Καινοτομία, περιλαμβάνεται στο άρθρο που ορίζει τις επιλέξιμες δράσεις.

Τροπολογία 675
Georgi Pirinski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών 
και μέτρων με στόχο τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην καθολική υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 676
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στήριξη των κρατών μελών με τη 
μεταφορά γνώσεων χρήσιμων για τις 
εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για 
πιο αποτελεσματικά, προσβάσιμα και 
ανθεκτικά συστήματα υγείας και τη 

iii) στήριξη των κρατών μελών με τη 
μεταφορά γνώσεων χρήσιμων για τις 
εθνικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για 
πιο αποτελεσματικά, χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς, προσβάσιμα και ανθεκτικά 
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βελτίωση της προαγωγής της υγείας και 
της πρόληψης των ασθενειών, με την 
αντιμετώπιση κυρίως των προκλήσεων που 
έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

συστήματα υγείας και τη βελτίωση της 
προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 
των ασθενειών, με την αντιμετώπιση 
κυρίως των προκλήσεων που έχουν 
εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου

Or. en

Τροπολογία 677
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Τεχνική και διοικητική συνδρομή 
για την υλοποίηση του προγράμματος 
εργασίας, όπως δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και 
αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων τεχνολογίας των 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 678
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και 
μέθοδοι εκτέλεσης

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

Or. en
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Τροπολογία 679
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος 
Υγεία μπορούν να παρέχουν 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως 
επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες 
συμβάσεις και εθελοντικές πληρωμές σε 
διεθνείς οργανισμούς των οποίων η Ένωση 
είναι μέλος ή στις εργασίες των οποίων 
συμμετέχει. 

1. Το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία και το σκέλος 
Υγεία μπορούν να παρέχουν 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως 
επιχορηγήσεις, βραβεία, δημόσιες 
συμβάσεις και συνεισφορές σε διεθνείς 
οργανισμούς των οποίων η Ένωση είναι 
μέλος ή στις εργασίες των οποίων 
συμμετέχει.

Or. en

Τροπολογία 680
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
εφαρμόζονται άμεσα, όπως προβλέπεται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό ή έμμεσα 
με τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέθοδοι εφαρμογής περιλαμβάνονται στο άρθρο 3α.
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Τροπολογία 681
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόγραμμα εργασίας και συντονισμός Πρόγραμμα εργασίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός περιλαμβάνεται στο άρθρο 3γ.

Τροπολογία 682
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές 
πράξεις.

1. Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[110] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες 
θεσπίζουν προγράμματα εργασίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 38.

3. Τα προγράμματα εργασίας ισχύουν 
κατά περίπτωση, για μια κυλιόμενη 
περίοδο τριών ετών και περιέχουν μια 
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περιγραφή των προς χρηματοδότηση 
δράσεων, τις διαδικασίες επιλογής 
δράσεων που θα στηριχθούν από την 
Ένωση, τη γεωγραφική κάλυψη, το 
στοχευόμενο κοινό και ένα ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα 
προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν 
επίσης ένδειξη του ποσού που 
κατανέμεται σε κάθε λειτουργικό στόχο.

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η 
αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι δυνατό να καλέσει την 
Επιτροπή ενώπιόν της για την εξέταση 
ενός σχεδίου του προγράμματος εργασίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν 
από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης από την Επιτροπή για τη θέσπιση 
προγράμματος εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 683
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Η Επιτροπή εκπονεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας, στα οποία εκτίθενται, ιδίως, οι 
δράσεις οι οποίες θα αναληφθούν,, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
των χρηματοδοτικών πόρων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
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προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 
2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα σκέλη άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, θα πρέπει να γίνει σαφής ο τρόπος έγκρισης των 
προγραμμάτων εργασίας. Η συμμετοχή κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.

Τροπολογία 684
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38 για την 
εκπόνηση προγραμμάτων εργασίας όπως
αναφέρονται στο άρθρο [108] του 
δημοσιονομικού κανονισμού για τη 
συμπλήρωση του σκέλους Απασχόληση 
και Κοινωνική Καινοτομία και του 
σκέλους Υγεία. Τα εν λόγω προγράμματα 
εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το 
συνολικό ποσό που προορίζεται για τις 
συνδυαστικές πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με την καθοδήγηση που παρέχεται από τον Πρόεδρο Tajani 
στην επιστολή της 18ης Σεπτεμβρίου 2018 σύμφωνα με την οποία «στοιχεία όπως οι στόχοι και 
οι προτεραιότητες, τα χρηματοδοτικά κονδύλια με γενικούς όρους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
επιλογής και απονομής, οι συνθήκες, οι ορισμοί και οι μέθοδοι υπολογισμού θα πρέπει να 
θεσπίζονται μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.»

Τροπολογία 685
Michael Detjen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις. 
Για τα σκέλη Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία θα πρέπει να προβλέπονται 
πολυετή προγράμματα εργασίας και 
συμφωνίες επιδότησης της Ένωσης με 
τους φορείς εκτέλεσης των δράσεων.

Or. de

Τροπολογία 686
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

Το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία 
υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 
[108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις. 
Για το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία, παρέχονται στον 
διαχειριστή έργου πολυετή προγράμματα 
εργασίας και χρηματοδοτικές συμφωνίες 
της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 687
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προωθεί τις συνέργειες και 
εξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό 
μεταξύ του σκέλους Υγεία του ΕΚΤ+ και 
του προγράμματος στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων του 
μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και του 
μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός περιλαμβάνεται στο άρθρο 3γ.

Τροπολογία 688
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ορίζονται δείκτες για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής και την 
πρόοδο των σκελών για την επίτευξη των 
ειδικών στόχων που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων 
που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26.

1. Ορίζονται δείκτες για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής και την 
πρόοδο των σκελών για την επίτευξη των 
γενικών στόχων που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων 
που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26.

Or. en

Τροπολογία 689
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
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για τη 
συμπλήρωση ή την τροποποίηση των 
δεικτών στο παράρτημα III, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
όσον αφορά την υλοποίηση των σκελών.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 38, για τη 
συμπλήρωση ή την τροποποίηση των
δεικτών στο παράρτημα IIα και στο 
παράρτημα III, όταν κρίνεται απαραίτητο, 
για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την 
υλοποίηση των σκελών.

Or. en

Τροπολογία 690
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 691
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 692
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
Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά 
με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία, και 
σχετικά με τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και το σκέλος Υγεία συμβάλλουν επίσης 
στην εταιρική προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στα άρθρα 4, 23 και 26.

2. Η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά 
με το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και το σκέλος Υγεία, και 
σχετικά με τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και το σκέλος Υγεία συμβάλλουν επίσης 
στην προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους 
που αναφέρονται στα άρθρα 4, 23 και 26.

Or. en

Τροπολογία 693
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των 
όρων του παρόντος άρθρου.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 
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21 παράγραφος 5 και στο άρθρο 33 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά 
τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου28.

5. Μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 6, του άρθρου 21 
παράγραφος 5 και του άρθρου 33 
παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον 
εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή 
εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

__________________

28 EE ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
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Or. de

Τροπολογία 694
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 21 παράγραφος 5 και στο 
άρθρο 33 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 6, 
στο άρθρο 21 παράγραφος 5, στο 
άρθρο 32 παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 695
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 33 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 21 
παράγραφος 5, στο άρθρο 32 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
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ισχύουν ήδη. των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 696
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 6, του άρθρου 21 παράγραφος 
5 και του άρθρου 33 παράγραφος 3 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 6, του άρθρου 21 παράγραφος 
5, του άρθρου 32 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 33 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει 
μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 697
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία επιτροπής για το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης

Διαδικασία επιτροπής για το ΕΚΤ+
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτροπολογία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο σκέλος της επιμερισμένης διαχείρισης 
του ΕΚΤ+ και θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο σκέλος Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Καινοτομίας και στο σκέλος Υγείας.

Τροπολογία 698
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση συνδέεται με την προηγούμενη πρόταση της τροπολογίας του άρθρου 32.

Τροπολογία 699
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 της 
ΣΛΕΕ

Επιτροπή του ΕΚΤ+ δυνάμει του άρθρου 
163 της ΣΛΕΕ

Or. en
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Τροπολογία 700
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Soraya Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την
επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του 
άρθρου 163 της ΣΛΕΕ (η «επιτροπή του 
ΕΚΤ+»).

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
διευρυμένη επιτροπή βάσει του άρθρου 
163 της ΣΛΕΕ (η «επιτροπή του ΕΚΤ+»). 
Η σύνθεση της επιτροπής εγκρίνεται από 
την Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ισόρροπη 
εκπροσώπηση.

Or. en

Τροπολογία 701
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και 
έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, 
για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε 
περίπτωση απουσίας ενός τακτικού 
μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει 
αυτοδικαίως στη διαδικασία.

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών, έναν 
αντιπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
τμήμα 1 στοιχείο γ του κανονισμού περί 
κοινών διατάξεων1 καθώς και έναν 
αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση 
απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο 
αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως 
στη διαδικασία.

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... / ... της ... για 
τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για 
τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο 
Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για 
τη Διαχείριση των Συνόρων και των 
Θεωρήσεων (ΕΕ ... της …, σ. ...).

Or. en

Τροπολογία 702
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και 
έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, 
για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε 
περίπτωση απουσίας ενός τακτικού 
μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει 
αυτοδικαίως στη διαδικασία.

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών και έναν 
αντιπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του [ΚΚΔ], καθώς και έναν 
αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση 
απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο 
αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως 
στη διαδικασία.

Or. de

Τροπολογία 703
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
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αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και 
έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, 
για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε 
περίπτωση απουσίας ενός τακτικού 
μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει 
αυτοδικαίως στη διαδικασία.

αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών, έναν 
αντιπρόσωπο των σχετικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, έναν 
εκπρόσωπο των φορέων για την ισότητα 
ή άλλων ανεξάρτητων φορέων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και έναν 
αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, για 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση 
απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο 
αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως 
στη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 704
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και 
έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, 
για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε 
περίπτωση απουσίας ενός τακτικού 
μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει 
αυτοδικαίως στη διαδικασία.

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
έναν αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργοδοτών καθώς και έναν αναπληρωτή 
για κάθε τακτικό μέλος, για μέγιστη 
διάρκεια επτά ετών. Σε περίπτωση 
απουσίας ενός τακτικού μέλους, ο 
αναπληρωτής του συμμετέχει αυτοδικαίως 
στη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 705
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών καθώς και 
έναν αναπληρωτή για κάθε τακτικό μέλος, 
για μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε 
περίπτωση απουσίας ενός τακτικού 
μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει 
αυτοδικαίως στη διαδικασία.

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών, έναν 
αντιπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και έναν αναπληρωτή για κάθε 
τακτικό μέλος, για μέγιστη διάρκεια επτά 
ετών. Σε περίπτωση απουσίας ενός 
τακτικού μέλους, ο αναπληρωτής του 
συμμετέχει αυτοδικαίως στη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 706
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων 
και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο 
Ένωσης.

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων 
και οργανώσεις εργοδοτών, τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τους φορείς για την ισότητα σε 
επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 707
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων
και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο 
Ένωσης.

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων,
οργανώσεις εργοδοτών και την κοινωνία 
των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 708
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων
και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο 
Ένωσης.

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων,
οργανώσεις εργοδοτών και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 709
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων 
και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο 
Ένωσης.

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων, 
καθώς και την κοινωνία των πολιτών,
οργανώσεις εργοδοτών και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο 
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Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 710
Elena Gentile

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων
και οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο 
Ένωσης.

3. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από 
καθεμία από τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οργανώσεις εργαζομένων,
οργανώσεις εργοδοτών και την κοινωνία 
των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 711
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ μπορεί να 
προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της 
αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων καθώς 
και αντιπροσώπους των συναφών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

επικαιροποίηση ισχύοντος κανονισμού
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Τροπολογία 712
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Διασφαλίζονται η ισορροπία 
μεταξύ των δύο φύλων και η δέουσα 
εκπροσώπηση των μειονοτικών και 
άλλων αποκλεισμένων ομάδων στην 
επιτροπή του ΕΚΤ +.

Or. en

Τροπολογία 713
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ζητήματα που αφορούν τη 
συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των 
προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων κ.λπ.)·

α) ζητήματα που αφορούν τη 
συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 714
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ζητήματα που αφορούν τη 
συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των 
προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων κ.λπ.)·

α) ζητήματα που αφορούν τη 
συνεισφορά του ΕΚΤ+ στην υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των 
προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, εκθέσεις ανά χώρα,
κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 715
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ζητήματα που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με 
την ανταπόκριση των προγραμματικών 
προτεραιοτήτων όπως απαιτείται στο 
άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 716
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γνώμες της επιτροπής του ΕΚΤ+ 
εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

Οι γνώμες της επιτροπής του ΕΚΤ+ 
εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
έγκυρων ψήφων και κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
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την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, προς ενημέρωσή τους. Η 
Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή του 
ΕΚΤ+ για τον τρόπο με τον οποίο έχει 
λάβει υπόψη τις γνώμες της.

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, προς ενημέρωσή τους. Η 
Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως την 
επιτροπή του ΕΚΤ+ για τον τρόπο με τον 
οποίο έχει λάβει υπόψη τις γνώμες της.

Or. en

Τροπολογία 717
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να 
συγκροτήσει ομάδες εργασίας για καθένα 
από τα σκέλη του ΕΚΤ+.

6. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ συγκροτεί 
ομάδες εργασίας για καθεμία από τις 
προγραμματικές προτεραιότητες όπως 
ορίζονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 10 
στοιχείο γ) (νέο). Η Επιτροπή του ΕΚΤ+ 
μπορεί να συγκροτήσει επιπρόσθετες 
ομάδες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 718
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να 
συγκροτήσει ομάδες εργασίας για καθένα 
από τα σκέλη του ΕΚΤ+.

6. Η επιτροπή του ΕΚΤ+ δύναται να 
συγκροτήσει ομάδες εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 719
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης

Μεταβατικές διατάξεις για το σκέλος 
Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνικά 
Δικαιώματα

Or. en

Τροπολογία 720
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν χρειαστεί, μπορούν να 
εγγράφονται πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό μετά το 2027 για την 
κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 6 [τεχνική και 
διοικητική βοήθεια], ώστε να καταστεί
εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα 
έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027.

3. Εάν χρειαστεί, μπορούν να 
εγγράφονται πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό μετά το 2027 για την 
κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο δ α) 
και στο άρθρο 27 παράγραφος 2 
στοιχείο δ α) [τεχνική και διοικητική 
βοήθεια], ώστε να καταστεί εφικτή η 
διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν 
ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 721
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά 
μέσα που δημιουργήθηκαν από το 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI 2014-2020) 
επενδύονται σε χρηματοοικονομικά μέσα 
από το «κοινωνικό σκέλος του ταμείου 
InvestEU που δημιουργείται δυνάμει του 
κανονισμού ΧΧΧ.

4. Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά 
μέσα που δημιουργήθηκαν από το 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI 2014-2020) 
επενδύονται στα σκέλη Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία του ΕΚΤ+.

Or. de

Τροπολογία 722
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά 
μέσα που δημιουργήθηκαν από το 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI 2014-2020) 
επενδύονται σε χρηματοοικονομικά μέσα 
από το «κοινωνικό σκέλος του ταμείου 
InvestEU που δημιουργείται δυνάμει του 
κανονισμού ΧΧΧ.

4. Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά 
μέσα που δημιουργήθηκαν από το 
πρόγραμμα για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI 2014-2020) 
επενδύονται στο σκέλος Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Καινοτομίας του ΕΚΤ+.

Or. en

Τροπολογία 723
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για τη γενική στήριξη από
το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 

Κοινοί δείκτες για το σκέλος Κοινωνικής 
Συνοχής και Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
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επιμερισμένης διαχείρισης εκτός από τη στήριξη της 
καταπολέμησης της υλικής στέρησης

Or. en

Τροπολογία 724
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθούν, τα στοιχεία για τα 
αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό 
να συλλέγονται και να υποβάλλονται.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι συναφή, τα 
στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν 
είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 
υποβάλλονται. Για ιδιαιτέρως 
μειονεκτούσες ομάδες ατόμων είναι 
δυνατή η ανωνυμοποιημένη συλλογή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
ευαισθησία.

Or. de

Τροπολογία 725
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθούν, τα στοιχεία για τα 
αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό 
να συλλέγονται και να υποβάλλονται.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι συναφή, τα 
στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν 
είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 
υποβάλλονται. Τα ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
καταγραφούν ανώνυμα στις περιπτώσεις 
των πλέον απόρων.
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Or. en

Τροπολογία 726
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθούν, τα στοιχεία για τα 
αποτελέσματα αυτά δεν είναι υποχρεωτικό 
να συλλέγονται και να υποβάλλονται.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι συναφή, τα 
στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν 
είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 
υποβάλλονται. Τα ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
συλλεχθούν ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 727
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθούν, τα στοιχεία για τα 
αποτελέσματα αυτά δεν είναι 
υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 
υποβάλλονται.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, 
αρσενικό, «μη δυαδικό»). Η συλλογή 
αυτών των στοιχείων είναι υποχρεωτική 
μόνον όταν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν ρητά για το σχέδιο και 
είναι συναφή με αυτό.

Or. de
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Τροπολογία 728
Terry Reintke

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 α – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(ΕAΕΚ)*

Or. en

Τροπολογία 729
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 α – περίπτωση 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μονογονεϊκά νοικοκυριά με ένα ή 
περισσότερα συντηρούμενα τέκνα*

Or. en

Τροπολογία 730
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 α – περίπτωση 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 
18 ετών*

Or. en

Τροπολογία 731
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές 
των δεικτών αυτών μπορεί να 
καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες 
εκτιμήσεις από τον δικαιούχο.

διαγράφεται

– συμμετέχοντες με αναπηρία**,

– υπήκοοι τρίτων χωρών*,

– συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης*,

– μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)**,

– άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση*,

– άτομα από αγροτικές περιοχές*.

Or. de

Τροπολογία 732
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο.

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο. Η παροχή αυτών των 
στοιχείων είναι εθελοντική και η μη 
παροχή τους δεν οδηγεί σε μειονέκτημα 
για τους συμμετέχοντες ή τον πάροχο της 
δραστηριότητας ή του μέτρου.
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Or. en

Τροπολογία 733
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο.

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο. Η διάθεση αυτών των 
στοιχείων γίνεται οικειοθελώς από τους 
συμμετέχοντες και σε περίπτωση 
άρνησης διάθεσης δεν επιφέρει κανένα 
μειονέκτημα για τους συμμετέχοντες ή 
τους φορείς υλοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 734
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο.

Οι τιμές των δεικτών αυτών μπορεί να 
καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες 
εκτιμήσεις. Για τους συμμετέχοντες, η 
αποκάλυψη των στοιχείων για αυτούς 
τους δείκτες είναι εθελοντική. Η άρνηση 
παροχής στοιχείων δεν έχει αρνητικές 
συνέπειες για τους συμμετέχοντες ή τους 
επικεφαλής του έργου.

Or. en
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Τροπολογία 735
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο.

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές των 
δεικτών αυτών μπορεί να καθοριστούν με 
βάση τεκμηριωμένες εκτιμήσεις από τον 
δικαιούχο. Τα στοιχεία παρέχονται 
πάντοτε από τους συμμετέχοντες σε 
εθελοντική βάση.

Or. en

Τροπολογία 736
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα στοιχεία για τους εν λόγω δείκτες 
δεν συλλέγονται από μητρώα, οι τιμές 
των δεικτών αυτών μπορεί να 
καθοριστούν με βάση τεκμηριωμένες 
εκτιμήσεις από τον δικαιούχο.

— συμμετέχοντες με αναπηρία**,

— υπήκοοι τρίτων χωρών*.

Or. de

Τροπολογία 737
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης*,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 738
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)**,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 739
Soraya Post, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)**,

– Ρομά**,

Or. en

Τροπολογία 740
Soraya Post, Brando Benifei

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μειονότητες (εκτός από τους 
Ρομά),

Or. en

Τροπολογία 741
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– άστεγοι ή άτομα που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση*,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 742
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– άτομα από αγροτικές περιοχές*. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 743
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες από γεωγραφικές 
περιοχές με υψηλό επίπεδο φτώχειας και 
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κοινωνικού αποκλεισμού,

Or. en

Τροπολογία 744
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες από γεωγραφικές 
περιοχές με υψηλό επίπεδο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού,

Or. en

Τροπολογία 745
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες από γεωγραφικές 
περιοχές με υψηλό επίπεδο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού,

Or. en

Τροπολογία 746
Verónica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 
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18 ετών.

Or. es

Τροπολογία 747
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες (παιδιά, άτομα με 
αναπηρίες, άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ψυχικής υγείας, άστεγοι) που 
μεταβαίνουν από τη θεσμική φροντίδα 
στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
κοινότητας

Or. en

Τροπολογία 748
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες που μεταβαίνουν 
από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
κοινότητας

Or. en

Τροπολογία 749
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες που μεταβαίνουν 
από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
κοινότητας.

Or. en

Τροπολογία 750
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 
18 ετών,

Or. en

Τροπολογία 751
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1 β – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 
18 ετών,

Or. en

Τροπολογία 752
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Κοινοί δείκτες άμεσων 
αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:

3) Κοινοί δείκτες άμεσων 
αποτελεσμάτων για συμμετέχοντες:

Εάν τα στοιχεία των κοινών δεικτών 
εκροών των συμμετεχόντων από τις 
πλέον μειονεκτούσες ομάδες ερευνώνται 
ανώνυμα, τα ακόλουθα στοιχεία δεν θα 
ερευνώνται.

Or. en

Τροπολογία 753
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες που 
πραγματοποιούν μαθητεία ή πρακτική 
άσκηση,

Or. en

Τροπολογία 754
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:

4) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες:

Εάν τα στοιχεία των κοινών δεικτών 
εκροών των συμμετεχόντων από τις 
πλέον μειονεκτούσες ομάδες ερευνώνται 
ανώνυμα, τα ακόλουθα στοιχεία δεν θα 
ερευνώνται.
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Or. en

Τροπολογία 755
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής τους*,

– συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής τους*,

Or. en

Τροπολογία 756
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη 
λήξη της συμμετοχής τους*,

– συμμετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός δώδεκα μηνών 
από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των Ταμείων ΕΕ συμπεριλαμβανομένου 
του ΕΚΤ+ δίνεται έμφαση κυρίως στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ένα 
«μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα» μιας πράξης του ΕΚΤ+ θα πρέπει να υπολογίζεται τουλάχιστον 
έναν χρόνο μετά τη λήξη της συμμετοχής στην πράξη.
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Τροπολογία 757
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός 
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής 
τους*,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 758
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους*,

– συμμετέχοντες με βελτιωμένη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός 
δώδεκα μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους*,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των Ταμείων ΕΕ συμπεριλαμβανομένου 
του ΕΚΤ+ δίνεται έμφαση κυρίως στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ένα 
«μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα» μιας πράξης του ΕΚΤ+ θα πρέπει να υπολογίζεται τουλάχιστον 
έναν χρόνο μετά τη λήξη της συμμετοχής στην πράξη.

Τροπολογία 759
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 
54 ετών που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους*,

Or. en

Τροπολογία 760
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 
30 ετών που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από 
τη λήξη της συμμετοχής τους*,

Or. en

Τροπολογία 761
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – περίπτωση 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 
30 ετών σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε 
προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 
επίσημο επαγγελματικό προσόν, μαθητεία 
ή πρακτική άσκηση, εντός έξι μηνών από 
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τη λήξη της συμμετοχής τους*,

Or. en

Τροπολογία 762
Michael Detjen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για το ΕΚΤ+ -Υποστήριξη 
της προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων και 
των παιδιών Όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
αναλύονται ανά φύλο (θηλυκό, αρσενικό, 
«μη δυαδικό»). Αν ορισμένα 
αποτελέσματα δεν είναι συναφή, τα 
στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν 
είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 
υποβάλλονται. Όλα τα δεδομένα 
συλλέγονται με ανωνυμοποιημένο τρόπο. 
Η διάθεση όλων των στοιχείων γίνεται 
οικειοθελώς από τους συμμετέχοντες και 
σε περίπτωση άρνησης διάθεσης δεν 
επιφέρει κανένα μειονέκτημα για τους 
συμμετέχοντες ή τους φορείς υλοποίησης.

Κοινοί δείκτες εκροών:

- μειονεκτούσες ομάδες ατόμων (π.χ. 
άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων, άτομα με 
αναπηρία, άστεγοι, μονογονεϊκές 
οικογένειες, υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη 
μειονοτήτων, κ.τ.λ.)

- παιδιά έως 18 ετών

- άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών

- άτομα ηλικίας άνω των 54 ετών

Or. de
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Τροπολογία 763
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για τη στήριξη του ΕΚΤ+ 
για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων που απειλούνται από 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που συλλέγονται αναλύονται ανάλογα με 
το φύλο (θηλυκό, αρσενικό, μη δυαδικό). 
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν 
είναι συναφή, τα συγκεκριμένα στοιχεία 
δεν είναι απαραίτητο να ερευνώνται και 
να διαβιβάζονται. Η παροχή αυτών των 
στοιχείων είναι εθελοντική και η μη 
παροχή τους δεν οδηγεί σε μειονέκτημα 
για τους συμμετέχοντες ή τον πάροχο της 
δραστηριότητας ή του μέτρου.

- άπορη ομάδα στην οποία ανήκει ο 
συμμετέχων/η συμμετέχουσα

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 18 
ετών,

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 30 
ετών,

– συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 54 
ετών,

Or. en

Τροπολογία 764
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για τη στήριξη από το 
ΕΚΤ+ με σκοπό την αντιμετώπιση της 
υλικής στέρησης

διαγράφεται

[...]

ii)

συνολική αξία των αγαθών που 
διανέμονται

[...]

β) Συνολική ποσότητα βοήθειας σε 
τρόφιμα που διανέμονται (σε τόνους).

Εκ των οποίων

Οι τιμές για τους εν λόγω δείκτες πρέπει 
να καθορίζονται βάσει της 
εμπεριστατωμένης εκτίμησης από τους 
δικαιούχους

:

[...]

3) Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων

Ομοίως 

Αριθμός των τελικών αποδεκτών 
βοήθειας σε τρόφιμα

– Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 
ετών,

– Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,

– Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 
54 ετών,

– Αριθμός τελικών αποδεκτών με 
αναπηρία,

– Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,

– Αριθμός τελικών αποδεκτών με 
αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά),

– Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή 
τελικών αποδεκτών που που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση.
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Αριθμός των τελικών αποδεκτών υλικής 
βοήθειας

– Αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 18 
ετών,

– Αριθμός νέων ηλικίας 18-29 ετών,

– Αριθμός τελικών αποδεκτών άνω των 
54 ετών,

– Αριθμός τελικών αποδεκτών με 
αναπηρία,

– Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών,

– Αριθμός τελικών αποδεκτών με 
αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά),

– Αριθμός άστεγων τελικών αποδεκτών ή 
τελικών αποδεκτών που που έχουν 
αποκλειστεί από τη στέγαση.

Or. en

Τροπολογία 765
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για το ΕΚΤ+ Στήριξη της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης για 
τους άπορους

Δείκτες εκροών

1) Συνολικός αριθμός ατόμων, που 
λαμβάνουν βοηθήματα κοινωνικής 
ένταξης.

Εκ των οποίων:

α) Αριθμός παιδιών ηλικίας έως 15 ετών·

β) Αριθμός ατόμων ηλικίας 65 ετών και 
άνω·

γ) Αριθμός γυναικών
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δ) Αριθμός μεταναστών, συμμετεχόντων 
με προέλευση από το εξωτερικό· 
Μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομά)

ε) Αριθμός ατόμων με αναπηρία

στ) Αριθμός αστέγων

Or. de

Τροπολογία 766
Terry Reintke
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δείκτες εκροών για τη βοήθεια 
κοινωνικής ένταξης προς τους απόρους:

i) Συνολικός αριθμός των ατόμων που 
λαμβάνουν βοήθεια κοινωνικής ένταξης·

ii) Συνολικός αριθμός των ατόμων που 
εντοπίστηκαν στη διάρκεια 
δραστηριοτήτων προσέγγισης και 
δράσεων στον δρόμο·

iii) Συνολικός αριθμός συνεδριών 
συμβουλευτικής υποστήριξης·

iv) Συνολικός αριθμός παραπομπών σε:

α) άλλες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες (π.χ. 
καταφύγια, δωρεάν ιατρική περίθαλψη, 
διανομή τροφίμων, παροχή συμβουλών 
σχετικά με χρέη, κ.λπ.)

β) υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης (π.χ. 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, 
προγράμματα κοινωνικών παροχών, 
υπηρεσίες στέγασης, κ.λπ.).

Or. en
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Τροπολογία 767
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

Δείκτες για το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία

1. Επίπεδο δηλωθέντος οφέλους 
καλύτερης κατανόησης των πολιτικών 
και της νομοθεσίας της ΕΕ

1) Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης

2) Αριθμός δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης

3) Ενίσχυση των κύριων συντελεστών

2. Επίπεδο ενεργούς συνεργασίας και 
εταιρικής σχέσης μεταξύ κυβερνητικών 
θεσμών της ΕΕ, κρατών μελών και 
συνδεδεμένων χωρών

1) Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης

2) Αριθμός δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης

3) Ενίσχυση των κύριων συντελεστών

3. Δηλωμένη χρήση καινοτόμων 
κοινωνικών πολιτικών κατά την 
εφαρμογή των κοινωνικών ΕΧΣ και τα 
αποτελέσματα της πειραματικής 
κοινωνικής πολιτικής για τη χάραξη 
πολιτικών

1) Αριθμός δραστηριοτήτων ανάλυσης

2) Αριθμός δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης, ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης

3) Ενίσχυση των κύριων συντελεστών

4. Αριθμός επισκέψεων στην πλατφόρμα 
EURES
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5. Αριθμός θέσεων εργασίας για νέους 
που δημιουργήθηκαν ή στηρίχθηκαν στο 
πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης 
«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του 
EURES» (YfEJ) καθώς και στο πλαίσιο 
στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας

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

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

8. Ποσοστό δικαιούχων που 
δημιούργησαν ή ανέπτυξαν περαιτέρω 
μια επιχείρηση μέσω 
μικροχρηματοδότησης από την ΕΕ οι 
οποίοι είναι άνεργοι ή ανήκουν σε 
μειονεκτούσες ομάδες

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, δεν συμπεριλαμβάνεται κατάλογος δεικτών παρακολούθησης της 
υλοποίησης του σκέλους Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία. Το σκέλος Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία αποτελεί συνέχεια του προγράμματος για την απασχόληση και την 
κοινωνική καινοτομία (EaSI) 2014-2020. Επομένως, οι δείκτες που χρησιμοποιεί η Επιτροπή 
για την παρουσίαση της απόδοσης του προγράμματος EaSI στις προγραμματικές δηλώσεις του 
πακέτου των ετήσιων προϋπολογισμών της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και ως 
δείκτες για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία.

Τροπολογία 768
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα II – Κοινοί δείκτες για τη 
στήριξη από το ΕΚΤ+ με σκοπό την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης
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Δείκτες εκροών για τη βοήθεια 
κοινωνικής ένταξης προς τους απόρους

i. Συνολικός αριθμός των ατόμων που 
λαμβάνουν βοήθεια κοινωνικής ένταξης·

ii. Συνολικός αριθμός των ατόμων που 
εντοπίστηκαν στη διάρκεια 
δραστηριοτήτων προσέγγισης και 
δράσεων στον δρόμο·

iii. Συνολικός αριθμός συνεδριών 
συμβουλευτικής υποστήριξης·

iv. Συνολικός αριθμός παραπομπών σε:

α) άλλες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες (π.χ. 
καταφύγια, δωρεάν ιατρική περίθαλψη, 
διανομή τροφίμων, παροχή συμβουλών 
σχετικά με χρέη, κ.λπ.)

β) υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης (π.χ. 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, 
προγράμματα κοινωνικών παροχών, 
υπηρεσίες στέγασης, κ.λπ.).

Or. en
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