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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το οποίο αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
την περίοδο 2021-2027, θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής κοινωνικής διάστασης, με την πρακτική εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 
Ο κανονισμός για το ΕΚΤ + συνδέει άμεσα τους στόχους του ΕΚΤ + με τα τρία κεφάλαια του 
πυλώνα: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένων 
ποιοτικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς), 2) δίκαιες 
συνθήκες εργασίας και 3) κοινωνική προστασία και ένταξη.

Το ΕΚΤ + θα παραμείνει το κύριο μέσο της ΕΕ για επενδύσεις σε μεταρρυθμίσεις της 
πολιτικής και του συστήματος με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και του επιπέδου 
εκπαίδευσης των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους 
εξοπλίσουν για τη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. 
Η συντάκτρια επιθυμεί να τονίσει τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης ως 
αποτελεσματικής επένδυσης στη δια βίου μάθηση και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων από 
μια νεαρή ηλικία. 
Η συντάκτρια επιθυμεί επίσης να επιστήσει την προσοχή στο υφιστάμενο ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και προτείνει να καλυφθεί το χάσμα στους τομείς των ΤΠΕ και των STEM 
με την προώθηση της επανακατάρτισης και της απόκτησης νέων προσόντων για γυναίκες και 
κορίτσια, καθώς και με την προώθηση της προσαρμοσμένης στην ηλικία εκπαίδευσης στις 
ΤΠΕ στα αρχικά στάδια του σχολείου, με σκοπό την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των 
κοριτσιών για τον ψηφιακό τομέα και την ανάπτυξη των σχετικών ταλέντων τους.

Το ΕΚΤ + θα στηρίξει τη δράση της Ένωσης για την υγεία, συμβάλλοντας στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων υγείας στα κράτη μέλη. 
Η συντάκτρια επιθυμεί να επισημάνει, εν προκειμένω, τη σημασία της επανένταξης των 
προσώπων που επλήγησαν από σοβαρές μακροχρόνιες ασθένειες στην αγορά εργασίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το θέμα της ισότητας των φύλων.

Η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 64 % στην ΕΕ, ενώ ανέρχεται στο 
76 % για τους άνδρες. Σύμφωνα με στοιχεία, η κύρια αιτία αδράνειας στην αγορά εργασίας 
για τις γυναίκες συνδέεται με το γεγονός ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν ενεργά 
την επαγγελματική απασχόληση με τα οικογενειακά τους καθήκοντα1.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργός απασχόληση, να καταπολεμηθεί το χάσμα μεταξύ 
των φύλων στην απασχόληση και να αυξηθεί η απασχόληση των γυναικών, η έκθεση 
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη σημασία των πολιτικών για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών περίθαλψης 
σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων 
και ατόμων με αναπηρίες.

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων όσον αφορά το ποσοστό των νέων που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το 2017, πάνω από το ένα 

                                               
1 Δεδομένα από τη ΓΔ JUST
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πέμπτο (21, 5 %) των νέων γυναικών (ηλικίας 20-34 ετών) στην ΕΕ-28 ήταν ΕΑΕΚ, ενώ το 
αντίστοιχο μερίδιο μεταξύ των νέων ανδρών ήταν κατά 8, 5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο 
και ανερχόταν σε 13, 0 %1.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν αυτό το χάσμα μεταξύ των 
φύλων, στους οποίους συγκαταλέγονται οι εξής:

- κοινωνικές συμβάσεις ή πιέσεις, οι οποίες τείνουν να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στον 
ρόλο των γυναικών στην οικογένεια και στον ρόλο των ανδρών στο χώρο εργασίας.
- παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει τον διαχωρισμό 
των φύλων και να κατευθύνει τις γυναίκες προς ένα σχετικά στενό φάσμα απασχόλησης.
- προβλήματα στην αγορά εργασίας, όπως: οι εργοδότες που προτιμούν να προσλαμβάνουν 
νέους άνδρες αντί για γυναίκες· οι νεαρές γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξομοίωσης 
όταν επιστρέφουν στην εργασία μετά τον τοκετό· οι νέες γυναίκες είναι πιθανότερο να έχουν 
χαμηλά αμειβόμενες ή επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Το χάσμα μεταξύ των φύλων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Η συντάκτρια επιθυμεί να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στην κατάσταση αυτή και καλεί 
τα κράτη μέλη να προβούν σε στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε φύλου. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

                                               
1 Eurostat
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η Επιτροπή αναγνωρίζει στην 
ανακοίνωσή της τής 8ης Μαρτίου 2016 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων 
(COM(2016)0127, Παράρτημα I) ότι οι 
αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται από 
διαχωρισμό των φύλων και ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται στη αγορά εργασίας 
εν γένει, αλλά να υπερεκπροσωπούνται 
στην εργασία μερικής απασχόλησης και 
στους τομείς με χαμηλότερες αμοιβές, 



PE627.761v03-00 6/42 AD\1169076EL.docx

EL

ενώ εξακολουθούν να λαμβάνουν 
χαμηλότερη ωριαία αμοιβή, ακόμη και 
όταν εκτελούν ισοδύναμη εργασία και 
παρότι έχουν ξεπεράσει τους άνδρες σε 
μορφωτικό επίπεδο· Ο ευρωπαϊκός 
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει 
τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την κοινωνική προστασία, την 
κοινωνική ένταξη και τις αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας στην αγορά εργασίας. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
καταπολέμηση του διαχωρισμού με βάση 
το φύλο στην εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση και, κατά συνέπεια, στην 
απασχόληση. Ο διαχωρισμός με βάση το 
φύλο είναι βαθιά ριζωμένος στα 
εκπαιδευτικά συστήματα και στα 
επαγγέλματα σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Εκδηλώνεται στα διαφορετικά μοντέλα 
συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας, στον δημόσιο και στον 
πολιτικό βίο, στην απλήρωτη οικιακή 
εργασία και φροντίδα, όπως και στις 
επιλογές εκπαίδευσης των νεαρών 
γυναικών και ανδρών. Συνεπώς, αφορά
τη συγκέντρωση του ενός φύλου σε 
ορισμένους τομείς εκπαίδευσης ή σε 
ορισμένα επαγγέλματα, η οποία περιορίζει 
τις επιλογές ζωής και τις εκπαιδευτικές 
και επαγγελματικές επιλογές, οδηγεί σε 
άνισες αμοιβές, ενισχύει περαιτέρω τα 
στερεότυπα των φύλων και περιορίζει την 
πρόσβαση σε ορισμένες θέσεις εργασίας, 
διαιωνίζοντας επίσης τις ανισότητες 
μεταξύ των φύλων στη δημόσια και 
ιδιωτική σφαίρα. Ο διαχωρισμός με βάση 
το φύλο έχει αρνητικές επιπτώσεις ιδίως 
στις ευκαιρίες των γυναικών, αλλά και 
στις ευκαιρίες των ανδρών στην αγορά 
εργασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Εκφράζει τη λύπη του για τις 
σημαντικές περικοπές στη 
χρηματοδότηση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής που προβλέπονται 
στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ 2021-
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2027 και, πιθανόν, ανέρχονται σε 45%, 
και για την διοχέτευση αυτών των πόρων 
σε άλλες προτεραιότητες, και ιδίως στον 
στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της 
ασφάλειας· υπενθυμίζει τις διαδοχικές 
περικοπές στον τομέα της συνοχής, που 
συνέβαλαν στην επιδείνωση των 
αποκλίσεων και των ασυμμετριών στην 
ΕΕ, υπονομεύοντας την αντιμετώπιση 
ζητημάτων στον κοινωνικό τομέα και 
αυξάνοντας τη φτώχεια, γεγονός που 
έπληξε περισσότερο τις γυναίκες· απαιτεί 
την αύξηση των κονδυλίων για τον τομέα 
της συνοχής, και κατ’ επέκταση την 
ενίσχυση των σχετικών ταμείων, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγεται το ΕΚΤ+·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ 
θα πρέπει να συμβάλει κυρίως στην 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης μειώνοντας κατά το ήμισυ τη 
σχετική φτώχεια και εξαλείφοντας τις 
ακραίες μορφές φτώχειας (στόχος 1)· 
καλή υγεία και ευημερία (στόχος 3) 
ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση (στόχος 4), προώθηση της 
ισότητας των φύλων (στόχος 5),  
προώθηση της διαρκούς, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης, καθώς και της πλήρους και 
παραγωγικής απασχόλησης και της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (στόχος 
8), και μείωση της ανισότητας (στόχος 
10) και των κοινωνικών ανισοτήτων, οι 
οποίες έχουν ιδιαίτερα αρνητικό 
αντίκτυπο στις γυναίκες.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και την 
αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή, τον μη ισόρροπο 
επιμερισμό των ευθυνών φροντίδας, τις 
δημογραφικές προκλήσεις, ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό καθώς και 
από τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό που 
αντιμετωπίζουν ιδίως οι ΜΜΕ σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, και την έλλειψη ευκαιριών 
απασχόλησης που παρατηρείται σε 
άλλους τομείς και περιφέρειες,
λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες του κόσμου της εργασίας, η 
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της απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις 
τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με 
επενδύσεις στις κατάλληλες δεξιότητες, 
στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς
εκπαίδευση και δια βίου μάθηση με την 
εξασφάλιση ανάπτυξης και αγορών 
εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς και 
με τη βελτίωση της απασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρηματικότητας των γυναικών και 
των κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων 
ενόψει της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού και με την καταπολέμηση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων και των 
διακρίσεων κατά των γυναικών, μεταξύ 
άλλων, όσον αφορά τόσο την πρόσβαση 
στην απασχόληση όσο και την άδεια 
μητρότητας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η απόδοση αξίας στους μισθούς, η εργατική προστασία, η ρύθμιση της εργασίας και οι 
σταθερές σχέσεις εργασίας είναι καθοριστικές προϋποθέσεις για την οικονομική ενδυνάμωση 
των γυναικών και για τη μείωση της αβεβαιότητας και της ευάλωτης κατάστασης που 
αντιμετωπίζουν κυρίως οι γυναίκες.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τα άτομα 
με αναπηρίες και τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις, τους επιζώντες μακροχρόνιων 
ασθενειών (π.χ. καρκίνο) τους 
μακροχρόνια ανέργους, τα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα, τα άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς 
και όσους αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων μέσω της προαγωγής 
της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας 
των αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού και της ευελιξίας έναντι 
διαφόρων ομάδων στόχων των θεσμικών 
φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες και 
εξατομικευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
διευκολυνθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στη βιώσιμη και υψηλής ποιότητας 
απασχόληση και τη γυναικεία 



PE627.761v03-00 12/42 AD\1169076EL.docx

EL

αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ανύπαντρες μητέρες, μέσω μέτρων 
που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η τήρηση της αρχής της ίσης 
αμοιβής γυναικών και ανδρών για 
εργασία ίσης αξίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
ισορροπίας της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής και της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας και φροντίδας του κύκλου ζωής 
για τους εργαζόμενους γονείς και 
φροντιστές, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η συμμετοχή τους σε ποιοτική 
απασχόληση και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 
καταπολέμηση της φτώχειας μεταξύ των 
εργαζομένων με ευθύνες φροντίδας. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο 
να παρέχει ένα υγιές, ασφαλές και 
απαλλαγμένο από παρενόχληση και βία, 
επιγραμμικά ή στον φυσικό χώρο 
εργασίας, και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
δεσμεύονται για τον προϋπολογισμό με 
βάση την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
όλων των μορφών ανισοτήτων, ιδίως 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
διαθέτοντας τα αναγκαία κονδύλια, στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του 
προϋπολογισμού και της αξιολόγησης των 
επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. Η 
επαρκής χρηματοδότηση μέτρων 
καταπολέμησης των ανισοτήτων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών είναι καθοριστικής 
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σημασίας για την εφαρμογή πολιτικών 
ίσων ευκαιριών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διευκόλυνση των μεταβάσεων στη 
σταδιοδρομία, της κινητικότητας και της 
υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη, 
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το χάσμα 
μεταξύ των φύλων που υπάρχει στους 
τομείς των ΤΠΕ και των STEM μέσω της 
προώθησης της επανακατάρτισης και της 
ανανέωσης των προσόντων των γυναικών 
και των κοριτσιών καθώς και παρέχοντας 
στοχευμένη στήριξη για την αύξηση του 
αριθμού των γυναικών στους τομείς των 
STEM και στην πληροφορική και στην 
τεχνολογία, με απώτερο σκοπό την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στον τομέα ΤΠΕ και στον ψηφιακό 
τομέα.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, καθώς και των φτωχών 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
καταπολέμηση της εξάπλωσης της 
φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό. Αυτό 
συνεπάγεται κινητοποίηση μιας σειράς 
πολιτικών με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου και γεωγραφικής θέσης, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
γυναικών σε αγροτικές περιοχές, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, των ατόμων με αναπηρία και των 
φτωχών εργαζομένων, καθώς και άλλων 
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ποικίλες 
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για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και η 
μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες 
φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 
και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

μορφές διακρίσεων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη, η 
φροντίδα των παιδιών και η εκπαίδευση 
προσχολικής ηλικίας και η μακροχρόνια 
φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας και 
οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να αποσκοπεί 
στην αντιμετώπιση της φτώχειας των 
ηλικιωμένων γυναικών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι η συνταξιοδοτική ανισότητα των 
φύλων, που αγγίζει το 40%, ενέχει σοβαρό 
κίνδυνο επιδείνωσης των επιπέδων 
φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων 
γυναικών, και ιδίως των γυναικών που 
ζουν χωρίς σύντροφο, συμβαδίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο με  τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν το 2015 στο έγγραφο 
«Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με την ισότητα των εισοδηματικών 
ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση 
της συνταξιοδοτικής ανισότητας των 
φύλων».1αΗ φτώχεια των ηλικιωμένων 
γυναικών επιδεινώνεται επίσης εξαιτίας 
των αυξανόμενων εξόδων για υγειονομική 
περίθαλψη και φάρμακα με τα οποία 
επιβαρύνονται οι ηλικιωμένοι ασθενείς, 
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και ιδίως οι γυναίκες που περνούν 
μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους με 
προβλήματα υγείας απ’ ό,τι οι άνδρες, 
κυρίως λόγω του υψηλότερου 
προσδόκιμου ζωής.

_________________

1α

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/en/pdf. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 

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

νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων 
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 
τη νεολαία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να επισημανθεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι 
υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των 
φύλων όσον αφορά το ποσοστό των νέων 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το 2017, 
πάνω από το ένα πέμπτο (21,5%) των 
νέων γυναικών (ηλικίας 20-34 ετών) στην 
ΕΕ-28 ήταν ΕΑΕΚ, ενώ το αντίστοιχο 
μερίδιο μεταξύ των νέων ανδρών ήταν 
κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες 
χαμηλότερο και ανερχόταν σε 13, 0 %1α.
Με βάση τις δράσεις που υποστηρίζονται 
από την πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 και 
στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
περαιτέρω τις διαδρομές απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο την παροχή 
εξατομικευμένης στήριξης στους νέους. Τα 
οικεία κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

_______________
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1α Eurostat

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28



AD\1169076EL.docx 21/42 PE627.761v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των 
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους 
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και 
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας καθώς και 
την οικονομική ανεξαρτησία των 
γυναικών, την αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και την 
επανένταξη των γυναικών που έχουν 
πέσει θύματα βίας στην κοινωνία και 
στην αγορά εργασίας. Οι συνέργειες και η 
συνοχή της πολιτικής με το πρόγραμμα 
Δικαιώματα και Αξίες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ικανότητα του ΕΚΤ+ 
να ενσωματώνει και να αναβαθμίζει 
δράσεις. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το 
ΕΚΤ+ προωθεί την ισότητα των ευκαιριών 
για όλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και 
προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των 
ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με 
τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην 
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία, όσον αφορά μεταξύ άλλων την 
εκπαίδευση, την απασχόληση, την 
κοινωνική προστασία και την 
προσβασιμότητα. Οι αρχές αυτές πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 
διαστάσεις και σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
υλοποίησης και αξιολόγησης των 
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προγραμμάτων, εγκαίρως και με συνεκτικό 
τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις 
για την προαγωγή της ισότητας των φύλων 
και των ίσων ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση 
από τις υπηρεσίες της ιδρυματικής 
φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις. Το 
ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία 
δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή 
τον κοινωνικό αποκλεισμό ή την 
αναπαραγωγή στερεοτύπων που αφορούν 
το φύλο. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
[μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει ότι οι 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών θα 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με το σκέλος Κοινωνική Συνοχή 
και Κοινωνικά Δικαιώματα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Σύμφωνα με τη σταθερή 
προσήλωση  της ΕΕ στην ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου που εκφράζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι, κατά την 
εφαρμογή του ΕΚΤ+, θα αναπτυχθεί και 
θα εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα 
και τις δράσεις υπό τη μορφή 
στρατηγικής η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, η οποία θα συνδυάζεται 
με την αντίστοιχη τεχνική ικανότητα για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το ΕΚΤ + θα 
προωθεί επίσης τη μεγαλύτερη παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων 
και των ατόμων με αναπηρία που 
χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Η 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας δεν είναι 
μόνο σημαντική από τη σκοπιά της 
αγοράς εργασίας των γυναικών, αλλά και 
από τη σκοπιά της ανάπτυξης των 
παιδιών. Η προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα προσφέρει πολλά 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
οφέλη για τα άτομα και την κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
δυσμενές κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 
ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, 
συνιστά αποτελεσματική επένδυση που 
παρέχει τη βάση για επιτυχή δια βίου 
μάθηση και συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων από νεαρή 
ηλικία.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τη συλλογή 
στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία, τα 
οποία είναι ενδεχομένως διαχωρισμένα 
ανά φύλο, είναι διαθέσιμα στα μητρώα, να 
επιτρέπουν στις διαχειριστικές αρχές να 
συλλέγουν στοιχεία από μητρώα.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των αγορών 
εργασίας και η προώθηση της πρόσβασης 
στην ποιοτική απασχόληση, η βελτίωση 
της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση και η ποιότητά τους, η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
υγείας και η μείωση της φτώχειας καθώς 

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «βασική υλική βοήθεια»: τα αγαθά 
που πληρούν τις βασικές ανάγκες ενός 
ατόμου για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως 
ενδύματα, προϊόντα υγιεινής, σχολικά είδη·

(3) «βασική υλική βοήθεια»: τα αγαθά 
που πληρούν τις βασικές ανάγκες ενός 
ατόμου για μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως 
ενδύματα, προϊόντα υγιεινής, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων για 
τη γυναικεία υγιεινή και φροντίδα, 
σχολικά είδη·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης
κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου 
και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 
έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο 
εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, γεφυρώνοντας το 
χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των δύο 
φύλων, δίκαιης κοινωνικής προστασίας,
εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού 
δυναμικού έτοιμου για τον μελλοντικό 
κόσμο εργασίας και ίσων ευκαιριών για 
όλους, σύμφωνα με τις αρχές που 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.

ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. 
Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί επίσης στο να 
συμβάλει στην εκπλήρωση της δέσμευσης 
της Ένωσης και των κρατών μελών της 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΕΚΤ+ στηρίζει, 
συμπληρώνει και προσθέτει αξία στις 
πολιτικές των κρατών μελών για να 
εξασφαλιστούν η ισότητα των φύλων, η 
ισότητα των  ευκαιριών, η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας, η επικράτηση 
δίκαιων συνθηκών εργασίας, η εξάλειψη 
των διακρίσεων, η κοινωνική προστασία 
για όλους και η ένταξη καθώς και η 
πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βελτίωση της πρόσβασης στην
απασχόληση όλων των ατόμων που 
αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των 
μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων, προώθηση της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας

i) βελτίωση της πρόσβασης σε 
ποιοτική απασχόληση όλων των ατόμων 
που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, 
των γυναικών, των άγαμων γονέων, των 
μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων, των ατόμων με 
αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, των 
ατόμων από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, καθώς και όσων 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές 
διακρίσεων, προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
οικονομίας·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκσυγχρονισμός των θεσμών της 
αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για 
την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της 
έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας 
και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και 
της κινητικότητας·

ii) εκσυγχρονισμός των θεσμών της 
αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για 
την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των 
αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της 
έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας 
και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων στη 
διάρκεια του κύκλου ζωής και της 
κινητικότητας·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση 
της ισορροπίας της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης
της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, 
προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα 
προσαρμοσμένου εργασιακού 
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση 
κινδύνων για την υγεία, προώθηση της 
προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή και ενεργός και υγιής 
γήρανση·

iii) προώθηση της ισότητας των 
φύλων σε όλους τους τομείς με την 
εξασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών και της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, 
της επιχειρηματικότητας και της υψηλής 
ποιότητας απασχόλησης μέσω μέτρων 
που αποσκοπούν στη διασφάλιση, μεταξύ 
άλλων, της τήρησης της αρχής της ίσης 
αμοιβής για την ίδια εργασία και για 
εργασία ίσης αξίας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και που αποσκοπούν επίσης στη 
βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και της πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτή, ανοικτή σε όλους και χωρίς 
διαχωρισμούς παιδική φροντίδα και σε 
προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες 
φροντίδας του κύκλου ζωής 
(περιλαμβανομένης της μακροχρόνιας 
φροντίδας των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρίες και/ή χρόνιες 
παθήσεις) για τους εργαζόμενους γονείς
και φροντιστές, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή τους σε 
ποιοτική απασχόληση και, με αυτόν τον 
τρόπο, να καταπολεμηθεί η φτώχεια 
μεταξύ των εργαζομένων με ευθύνες 
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φροντίδας·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) προώθηση ενός υγιούς και 
κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού 
περιβάλλοντος μέσω της αντιμετώπισης 
των κινδύνων για την υγεία, της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και 
κακοποίησης στον χώρο εργασίας, της 
προσαρμογής των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή και της ενεργού και υγιούς 
γήρανσης·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας με 
σκοπό τη στήριξη της απόκτησης βασικών 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών δεξιοτήτων με απόδοση της 
δέουσας σημασίας στο ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) προώθηση της ίσης πρόσβασης και 
της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευσης και 

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

ποιοτικής, οικονομικά προσιτής και χωρίς
διαχωρισμούς και αποκλεισμούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για 
μειονεκτούσες ομάδες, από την 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, 
μέσω της γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την 
εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων, 
περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
μαθησιακής κινητικότητας για όλους·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) προώθηση προσαρμοσμένης στην 
ηλικία εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στα αρχικά 
στάδια της σχολικής εκπαίδευσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αφύπνιση του 
ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τον 
ψηφιακό τομέα και στην ανάπτυξη των 
σχετικών ταλέντων τους και προώθηση 
της εκπαίδευσης των κοριτσιών στους 
τομείς STEM από νεαρή ηλικία·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ix

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ix) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 
πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης, 
ιδίως μέσω της εδραίωσης και της 
ενίσχυσης πολιτικών δημόσιας, 
καθολικής και δωρεάν υγείας·

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες απέναντι στις ανισότητες κατά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην υγεία 
είναι μέσω πολιτικών δημόσιας, καθολικής και δωρεάν υγείας. 

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

x) προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των απόρων, των 
ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, 
των ατόμων από περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων, και ιδιαίτερα των 
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ηλικιωμένων γυναικών·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη 
εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, μέσω της 
βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής 
συνεργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες 
και την επιχειρηματικότητα, μέσω της 
κατάρτισης των ερευνητών, των 
δραστηριοτήτων δικτύωσης και 
δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων και των 
επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, 
μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω 
της κοινωνικής οικονομίας·

1. μια πιο έξυπνη Ευρώπη μέσω της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για έξυπνη 
εξειδίκευση, δεξιοτήτων για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, μέσω της 
βιομηχανικής μετάβασης, της τομεακής 
συνεργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες 
και την επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερη 
εστίαση στην επιχειρηματικότητα των 
γυναικών, μέσω της κατάρτισης των 
ερευνητών, των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων και των 
επιχειρήσεων και των οικονομικών πόλων, 
μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μέσω 
της κοινωνικής οικονομίας·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση των 
διακρίσεων

Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες και 
απαγόρευση των διακρίσεων

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, καθώς και οι πράξεις που 
υποστηρίζονται από το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και το σκέλος Υγεία εξασφαλίζουν ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησής τους. Επίσης, τα 
προγράμματα προωθούν ίσες ευκαιρίες για 
όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, 
τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, 
την ηλικία ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησής 
τους.

1. Όλα τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, καθώς και οι πράξεις που 
υποστηρίζονται από το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και το σκέλος Υγεία εξασφαλίζουν ισότητα 
όλων των φύλων κατά την προετοιμασία, 
την υλοποίηση, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση. Τα προγράμματα και οι 
δράσεις αυτές στηρίζουν στοχευμένες 
ενέργειες που αποσκοπούν στην αύξηση 
της συμμετοχής και της εξέλιξης των 
γυναικών στην απασχόληση, τηρώντας 
την αρχή της ίσης αμοιβής για την ίδια 
εργασία και για εργασία ίσης αξίας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, μειώνοντας 
τα στερεότυπα και τον διαχωρισμό των 
φύλων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και την αγορά εργασίας, προωθώντας την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής για όλους με ισόρροπη 
κατανομή των ευθυνών φροντίδας, και 
καταπολεμώντας την αύξηση του 
ποσοστού των γυναικών μεταξύ των 
φτωχών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
οι οποίες συνδυάζονται με τη δημιουργία 
τεχνικής ικανότητας για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου. Επίσης, τα 
προγράμματα προωθούν τις ίσες ευκαιρίες 
και τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους, 
χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, 
την ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό
σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, 
της υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησής τους και υποστηρίζουν 
επίσης ειδικές δράσεις που αποσκοπούν 
στην  καταπολέμηση όλων των μορφών 
διακρίσεων με τη βελτίωση της 
δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, 



AD\1169076EL.docx 33/42 PE627.761v03-00

EL

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 
κοινωνική ένταξη και μειώνοντας τις 
ανισότητες. Για τους σκοπούς αυτούς, τα 
προγράμματα υιοθετούν εργαλεία όπως 
εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση με το 
φύλο. Η συνιστώσα της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησης συνολικά θα 
περιλαμβάνει δείκτες για την 
παρακολούθηση του αντίκτυπου στην 
ισότητα των φύλων και τη συλλογή 
δεδομένων ανά φύλο. Τα κράτη μέλη 
ενσωματώνουν την προοπτική του φύλου 
σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού,
από τη χάραξη των προτεραιοτήτων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων ως την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, και εντείνουν τη δέσμευσή 
τους για συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού με τη θέσπιση ειδικών 
στόχων και των αντίστοιχων κονδυλίων 
του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη που έχουν ένα
ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα 
στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν 
τουλάχιστον το 10 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 σε 
στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την 
απασχόληση των νέων και τη μετάβαση 
από το σχολείο στην εργασία, την 
επανένταξη στην εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης 
ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων 
για τη νεολαία.

5. Τα κράτη μέλη που έχουν ένα 
ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα
στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν 
τουλάχιστον το 10 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τα έτη 2021 έως 2025 σε 
στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν την 
απασχόληση των νέων και τη μετάβαση 
από το σχολείο στην εργασία, την 
επανένταξη στην εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση δεύτερης 
ευκαιρίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των προγραμμάτων εγγυήσεων 
για τη νεολαία με ιδιαίτερη εστίαση στην 
εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των 
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φύλων που υπάρχει μεταξύ των ΕΑΕΚ.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α

Επένδυση στα παιδιά

Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 στοιχείο α) 
προγραμματίζονται στο πλαίσιο ειδικής 
προτεραιότητας ή ειδικού προγράμματος.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πόροι 
που προορίζονται για τα παιδιά σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία iii) 
έως v) και/ή σημείο ix) και/ή σημείο x) 
συμφωνούν με τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 για την 
επένδυση στα παιδιά.

Τροπολογία 44

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 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. Οι δείκτες θα πρέπει, εφόσον 
είναι δυνατόν, να αναπτύσσονται με 
τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
ισότητα των φύλων.
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα δεδομένα, όταν συλλέγονται, 
διαχωρίζονται ανά φύλο.

Τροπολογία 46

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 
εκτίμηση των επιπτώσεων στα φύλα για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
προγραμμάτων ΕΚΤ+ αναφορικά με την 
ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια που 
χορηγείται στο πλαίσιο της στήριξης από 
το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής 
στέρησης σέβεται την αξιοπρέπεια και 
αποτρέπει τον στιγματισμό των απόρων.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια που 
χορηγείται στο πλαίσιο της στήριξης από 
το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση της υλικής 
στέρησης σέβεται την αξιοπρέπεια και 
αποτρέπει τον στιγματισμό των απόρων. Η 
βοήθεια αυτή αναπτύσσεται με τρόπο που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, των 
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παιδιών και των μειονεκτούντων ατόμων.

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ανάπτυξη μέτρων για να 
καταπολεμηθεί το χάσμα μεταξύ των
φύλων στην απασχόληση και να αυξηθεί 
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 
μέσω της θέσπισης πολιτικών για την 
εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και της περαιτέρω 
ανάπτυξης των υποδομών φροντίδας σε 
επίπεδο κρατών μελών·

Τροπολογία 49

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. 
τα ευάλωτα άτομα ή οι επιζώντες 
μακροχρόνιων ασθενειών)·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο η



AD\1169076EL.docx 37/42 PE627.761v03-00

EL

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 με απόδοση της 
δέουσας σημασίας στη διάσταση του 
φύλου, στη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και στις ανάγκες 
των τελικών χρηστών  
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας των παιδιών, της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες) 
που απαιτούνται για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

Τροπολογία 51

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) υποστήριξη της επανένταξης των 
επιζώντων μακροχρόνιων ασθενειών 
στην αγορά εργασίας με απόδοση της 
δέουσας σημασίας στην ισότητα των 
φύλων και στην αρχή της απαγόρευσης 
των διακρίσεων·

Τροπολογία 52

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 
ειδικών στόχων που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 και των επιχειρησιακών στόχων 
που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 26, αν
είναι δυνατόν, με τρόπο ώστε να 



PE627.761v03-00 38/42 AD\1169076EL.docx

EL

λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων. 

Τροπολογία 53

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 III, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, για να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
όσον αφορά την υλοποίηση των σκελών. 
Κατά τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση των δεικτών, η Επιτροπή 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάσταση 
του φύλου, ώστε οι δείκτες να 
αντικατοπτρίζουν, όποτε είναι δυνατόν, 
διαφορές που συνδέονται με το φύλο.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α.. Για την τακτική παρακολούθηση 
των σκελών και την πραγματοποίηση των 
προσαρμογών που ενδεχομένως 
απαιτούνται για τις προτεραιότητες 
πολιτικής και χρηματοδότησής τους, η 
Επιτροπή συντάσσει αρχική έκθεση 
ποιοτικής και ποσοτικής 
παρακολούθησης που θα καλύπτει το 
πρώτο έτος, και στη συνέχεια, τρεις 
εκθέσεις που θα καλύπτουν διαδοχικές 
διετείς περιόδους και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται 
επίσης, για ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
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καθώς και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών. Οι εκθέσεις αφορούν τα 
αποτελέσματα των σκελών και τον βαθμό 
στον οποίο οι αρχές της ισότητας των 
φύλων και της 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.

Τροπολογία 55

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 περιθωριοποιημένων ομάδων στην 
επιτροπή του ΕΚΤ +.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Ια

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 θα πρέπει να 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 
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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,



AD\1169076EL.docx 41/42 PE627.761v03-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
11.6.2018

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
18.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή 10.10.2018

Ημερομηνία έγκρισης 8.11.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

13
1
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary 
Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Liliana 
Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Biljana Borzan, Urszula Krupa, Clare Moody, Mylène Troszczynski

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Nessa Childers, Susanne Melior



PE627.761v03-00 42/42 AD\1169076EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

13 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D Biljana Borzan, Nessa Childers, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 
Susanne Melior, Clare Moody, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE Florent Marcellesi

1 -

ENF Mylène Troszczynski

1 0

PPE Anna Záborská

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


	1169076EL.docx

