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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE628.700v02-00 4/65 AD\1169650EL.docx

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και για 
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να αναπτυχθούν σε 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 κοινωνική αξία της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 
ληφθεί ιδίως από τα από τα προγράμματα 
που υποστηρίζονται από την Ένωση στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 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 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η προστιθέμενη αξία της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
έγκειται ιδίως στην τοποκεντρική 
προσέγγιση εδαφικού χαρακτήρα, στην 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, στον πολυετή 
προγραμματισμό και σε κοινούς και 
μετρήσιμους στόχους, στην προσέγγιση 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης και στη 
σύγκλιση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
στον τομέα των διοικητικών ικανοτήτων.

Τροπολογία 5

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 

(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 
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βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων.

βιώσιμης ανάπτυξης ως βασικής 
κατευθυντήριας αρχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτικών της μέσων. Το ΕΚΤ+ 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης για μείωση της 
φτώχειας κατά το ήμισυ και εξάλειψη 
των πιο ακραίων μορφών φτώχειας, 
προάγοντας την ποιοτική εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς και την ισότητα των 
φύλων, καθώς και τη σταθερή, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, την πλήρη και παραγωγική 
απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία 
για όλους και τη μείωση των ανισοτήτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από τις κοινωνικές 
ανισότητες, την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών και τις σχετικές 
προκλήσεις που αφορούν την ένταξη, τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
την τεχνολογική αλλαγή, τις 
δημογραφικές προκλήσεις, την άνιση 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
κοινωνική προστασία, την άνιση 
κατανομή των ευθυνών φροντίδας, ένα 
συνεχώς γηράσκον εργατικό δυναμικό, την 
έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης,
καθώς και από τις αυξανόμενες ελλείψεις 
σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, η Ένωση θα πρέπει 
να ανταποκριθεί στις κοινωνικές 
προκλήσεις που θέτουν οι σταθερά 
αυξανόμενοι ρυθμοί της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, η ανεργία των 
νέων που είναι υπερδιπλάσια του 



PE628.700v02-00 8/65 AD\1169650EL.docx

EL

παγκόσμιου ποσοστού και οι δυσκολίες 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες του κόσμου της εργασίας, η 
Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις 
τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις 
συμμετέχοντας στη δίκαιη μετάβαση, με
επενδύσεις στην ποιοτική και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στη διά βίου μάθηση και σε δεξιότητες, με 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
με τη βελτίωση των πολιτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
πολιτικής για την απασχόληση και των 
κοινωνικών πολιτικών, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού, και με την καταπολέμηση των 
χασμάτων μεταξύ των φύλων και των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προκειμένου να προβλεφθούν οι 
προκλήσεις και να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα προς μια κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, στα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν χάρτες πορείας για μια 
δίκαιη μετάβαση, που θα αναπτυχθούν σε 
συνεργασία με τις τοπικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι θα 
περιγράφουν τις περιφερειακές και 
τοπικές στρατηγικές για ένα φιλικό προς 
το κλίμα μέλλον με αποδοτική χρήση των 
πόρων, με στόχο την κοινωνική ένταξη, 
τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας, τη βιωσιμότητα και τις 
επενδύσεις που θα στοχεύουν στη στήριξη 
μιας μελλοντοστρεφούς τοπικής 
ανάπτυξης. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τον εξορθολογισμό και την 
απλούστευση του τοπίου της 
χρηματοδότησης και τη δημιουργία 
πρόσθετων ευκαιριών για συνέργιες μέσω 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
χρηματοδότησης, οι δράσεις που 

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

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

Τροπολογία 10

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 
ανοιχτών αγορών εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και την προώθηση της 
πρόσβασης στην ποιοτική απασχόληση, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, οι στόχοι για την προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης και της υγείας και 
για τη μείωση της φτώχειας δεν 
υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, αλλά και στο 
πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης 
διαχείρισης βάσει του σκέλους 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και του σκέλους Υγεία για τις δράσεις που 
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απαιτούνται σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ενσωμάτωση στο ΕΚΤ+ του 
προγράμματος δράσης της Ένωσης για 
την υγεία θα δημιουργήσει επίσης 
συνέργιες ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη 
δοκιμή των πρωτοβουλιών και στις 
πολιτικές για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της 
ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας 
των συστημάτων υγείας που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σκέλους 
Υγεία του ΕΚΤ+ καθώς και της 
εφαρμογής τους στα κράτη μέλη με 
εργαλεία που παρέχονται από τα άλλα 
σκέλη του κανονισμού για το ΕΚΤ+.

(11) Λαμβανομένου υπόψη του 
ευρύτερου αυτού πεδίου 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 
για την προώθηση της πρόσβασης στην 
ποιοτική απασχόληση, τη βελτίωση της 
πρόσβασης και της ποιότητας της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
φροντίδας, καθώς και για την προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης και της υγείας 
και για την εξάλειψη της φτώχειας, δεν 
υλοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, αλλά και στο 
πλαίσιο της άμεσης και της έμμεσης 
διαχείρισης βάσει του σκέλους 
«Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία» και του σκέλους «Υγεία» για 
τις δράσεις που απαιτούνται σε ενωσιακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 12

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 

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

χρόνιες παθήσεις, τους μακροχρόνια 
ανέργους και τα οικονομικά μη ενεργά 
άτομα, καθώς και όσους αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές μορφές διακρίσεων μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας 
των αγορών εργασίας με τη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού και της ευελιξίας 
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 
υποστηριχθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
στοχεύει στην καταπολέμηση της 
επισφαλούς απασχόλησης προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι όλα τα είδη συμβάσεων 
εργασίας παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας με κατάλληλη κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το 
θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή 
εργασία. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
και τη βιώσιμη απασχόληση που εγγυάται 
ίσες ευκαιρίες με ειδική προσοχή στις 
μόνες μητέρες στην αγορά εργασίας μέσω 
μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, η τήρηση της αρχής της 
ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η 
βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και 
άλλες υπηρεσίες μέριμνας ή στήριξη για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως 
στόχο να παρέχει ένα υγιές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων για την 
υγεία που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
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μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να 
υποστηρίζει μέτρα που στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της μετάβασης των νέων 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση. 

Τροπολογία 13

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) Ως το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για 
την προώθηση της απασχόλησης και των 
δεξιοτήτων, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να συμβάλλει στην κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Για να συμβάλει 
στον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της αποτελεσματικότητας, της 
προσβασιμότητας 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 τους κοινωνικούς εταίρους, της 
επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού 
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υλικού, της πρόβλεψης και της 
παρακολούθησης των αποφοίτων, της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 14

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, στην 
ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς 
διαχωρισμούς και χωρίς αποκλεισμούς, 
από την προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, με ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά 
από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον,
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, με βάση πάντα 
τον απώτερο στόχο, δηλαδή την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. 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 15

Πρόταση κανονισμού



AD\1169650EL.docx 15/65 PE628.700v02-00

EL

Αιτιολογική σκέψη 15 α (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 αποτελεί δεσμευτική αρχή σε όλες 
τις φάσεις του προγραμματισμού, από τη 
διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση, και ότι βασικές δράσεις που 
αποσκοπούν στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου λαμβάνουν στήριξη. 

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 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και η 

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων του περιφερειακού 
και τοπικού επιπέδου, για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας καθώς και τη στέρηση 
στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της 
έλλειψης στέγης, με ειδική έμφαση στην 
καταπολέμηση της εξάπλωσης της 
φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό. Αυτό 
συνεπάγεται κινητοποίηση μιας σειράς 
πολιτικών με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, των ατόμων με 
αναπηρία, ασθένειες και/ή χρόνιες 
παθήσεις, των φτωχών εργαζομένων, των 
αστέγων, των υπηκόων τρίτων χωρών, 
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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.

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, 
των αιτούντων άσυλο, των μη 
καταγεγραμμένων μεταναστών και των 
απάτριδων και όλων των άλλων ατόμων 
που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
κοινωνικές προκλήσεις και πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης και 
της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω της 
έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, όπως η 
συμβουλευτική, η υγειονομική περίθαλψη, 
η παιδική μέριμνα και η προσχολική 
εκπαίδευση καθώς και η μακροχρόνια 
φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας και 
οικογένειας, και η πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή, ενεργειακά αποδοτική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στέγασης. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο 
ιδίως την προώθηση της προσβασιμότητάς 
τους και της κάλυψης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει 
στη μείωση της φτώχειας μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο 
την ανακούφιση της στέρησης τροφής και 
της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή 
του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
απόρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 4% των εθνικών 
τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών 
φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη 
στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση 
τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και 
του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζονται απλούστεροι 
κανόνες για τη στήριξη που στοχεύει στην 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των 
απόρων. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή 
εξειδικευμένων ΜΚΟ και οργανώσεων 
ατόμων που εκτίθενται σε φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό είναι επίσης 
σημαντική κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης και εφαρμογής συγκεκριμένων 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και τη βελτίωση της 
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κοινωνικής ένταξης, το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να προωθεί την ενεργό συμμετοχή 
εξειδικευμένων κοινωνικών οργανώσεων 
που εκπροσωπούν άτομα τα οποία ζουν 
σε συνθήκες φτώχειας και εργάζονται με 
αυτά, τόσο στην εκπόνηση όσο και στην 
υλοποίηση και την αποτίμηση των 
ειδικών προγραμμάτων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, 
συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη 
της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 
προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
παράσχει υποστήριξη για την προώθηση 
της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών συμπληρωματικά 
προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης.

(20) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 
ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, 
συνολικά και για να εξασφαλιστεί μια 
συνεκτική, ισχυρή και συνεπής στήριξη 
της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 
προσπαθειών, το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
παράσχει υποστήριξη για την προώθηση 
της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών συμπληρωματικά 
προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους 
στις τοπικές αρχές για την ένταξη 
μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση 
με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό 
των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων όσον αφορά τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι 
σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω 
πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάσει τα 
επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου 
να αξιολογήσει εάν λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν για την ουσιαστική συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στη διαδικασία προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνοχή, ο συντονισμός
και η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων 
των επιπέδων διακυβέρνησης και μεταξύ 
του σκέλους της επιμερισμένης διαχείρισης 
και του προγράμματος EaSI και του 
σκέλους Υγείας του ΕΚΤ+ και του 
προγράμματος Στήριξης των 
Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
του μέσου επίτευξης μεταρρυθμίσεων και 
του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης , 
καθώς και του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, τον αποτελεσματικό 
συντονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνέπεια, η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και η συνέργια 
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής, τηρώντας την αρχή της 
εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη 
να συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς 
πόρους από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης σε 
δράσεις για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων
μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για 

(23) Υπό το πρίσμα των σταθερά 
υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και 
της αεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες, που πλήττουν ιδίως τους 
νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης, ή νέους που προέρχονται από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, 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, ιδίως μέσω 
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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.

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/ή κατάρτισης και 
επανένταξης και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς, μειονεκτούντες και 
περιθωριοποιημένους 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 15 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Δεδομένης της επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΚΤ+, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι αυτά τα επιπρόσθετα 
καθήκοντα συνοδεύονται από αυξημένο 
προϋπολογισμό για την εκπλήρωση των 
στόχων του προγράμματος. Χρειάζεται 
περισσότερη χρηματοδότηση για την 
καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως της 
ανεργίας των νέων, της φτώχειας και για 
την υποστήριξη της επαγγελματικής 
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εξέλιξης και κατάρτισης, ιδίως στον 
ψηφιακό χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 27

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 έως την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την 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 28
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Πρέπει να εξεταστεί η χρήση 
περιφερειακών δεικτών προκειμένου να 
ληφθούν καλύτερα υπόψη οι 
υποπεριφερειακές ανισότητες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(31) Ο κοινωνικός πειραματισμός είναι 
ένα έργο δοκιμών μικρής κλίμακας που 
επιτρέπει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
κοινωνικών καινοτομιών. Θα πρέπει να 
είναι δυνατόν και να ενθαρρύνεται να 
δοκιμάζονται οι ιδέες σε τοπικό επίπεδο 
και οι επιτυχημένες ιδέες να υλοποιούνται 
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από το ΕΚΤ+, καθώς και από άλλες 
πηγές.

σε ευρύτερη κλίμακα ή να μεταφέρονται
σε άλλα πλαίσια σε διαφορετικές 
περιφέρειες ή κράτη μέλη με 
χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΚΤ+ ή σε 
συνδυασμό με άλλες πηγές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων υπό υψηλής ποιότητας 
κοινωνικούς όρους και σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης των κρατών μελών, οι 
κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεργάζονται στενά. Το 
ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των αντίστοιχων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
θα πρέπει να προωθήσει την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της μη επισφαλούς 
διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας με ανάλυση των δεδομένων ανά 
φύλο, 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. Επιπλέον, το πεδίο 
εφαρμογής του ΕΚΤ+ καλύπτει τις 
διασυνοριακές συμπράξεις μεταξύ 
περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, 
και τις δραστηριότητές τους για την 
προώθηση της εθελοντικής και δίκαιης 
κινητικότητας, καθώς και της διαφάνειας 
και της ενοποίησης των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας μέσω της 
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πληροφόρησης, της παροχής συμβουλών 
και της τοποθέτησης. Σε πολλές 
παραμεθόριες περιοχές, διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας 
γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

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

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς 
και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και 
αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει 
συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, 
στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα 
υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην 
παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει 
δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους στόχους τους για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 
«Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση 
της ευημερίας για όλους και σε όλες τις 
ηλικίες»17.

(36) Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς 
και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και 
αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει 
μακροπρόθεσμα συνολικά θετικές 
συνέπειες στην υγεία, στη μείωση των 
ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην 
ποιότητα ζωής, στην ενεργό συμμετοχή 
στην κοινωνία, στην παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει 
δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους στόχους τους για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 
«Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση 
της ευημερίας για όλους και σε όλες τις 
ηλικίες»17.

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των 
νόσων σε όλη τη διάρκεια ζωής των 
πολιτών της Ένωσης και στην προώθηση 
της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των 
παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η 
χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα, 
η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, η 
κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και 
στη μείωση της βλάβης που προκαλούν 
στην υγεία τα ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές 
διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη 
σωματικής άσκησης και στην προώθηση 
υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς 
τρόπους ζωής, προκειμένου να 
συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Το 
σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα 
πρόληψης, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να 
συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών και 
να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη 
και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 
για τους πολίτες της Ευρώπης.

(38) Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των 
νόσων σε όλη τη διάρκεια ζωής των 
πολιτών της Ένωσης και στην προώθηση 
της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των 
παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η 
χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα, 
η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, η 
κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και 
στη μείωση της βλάβης που προκαλούν 
στην υγεία τα ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές 
διατροφικές συνήθειες, η έκθεση σε 
ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους και η έλλειψη 
σωματικής άσκησης και στην προώθηση 
υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς 
τρόπους ζωής, προκειμένου να 
συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Το 
σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα 
πρόληψης, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να 
συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών και 
να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη 
και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 
για τους πολίτες της Ευρώπης.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Οι μη μεταδοτικές ασθένειες 
ευθύνονται για πάνω από το 80 % των 
πρόωρων θανάτων στην Ένωση και η 
αποτελεσματική πρόληψη συνεπάγεται 
πολλαπλές διασυνοριακές διαστάσεις. 
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο τόνισαν την ανάγκη να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη 

(39) Οι μη μεταδοτικές ασθένειες 
ευθύνονται για πάνω από το 80 % των 
πρόωρων θανάτων στην Ένωση και η 
αποτελεσματική πρόληψη συνεπάγεται 
πολλαπλές διατομεακές δράσεις και
διασυνοριακές διαστάσεις. Παράλληλα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
τόνισαν την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν 
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δημόσια υγεία από σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας, όπως οι 
μεταδοτικές ασθένειες και άλλες 
βιολογικές, χημικές, περιβαλλοντικές και 
άγνωστες απειλές, μέσω της υποστήριξης 
των ικανοτήτων ετοιμότητας και 
αντίδρασης.

οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας, όπως οι μεταδοτικές ασθένειες και 
άλλες βιολογικές, χημικές, 
περιβαλλοντικές και άγνωστες απειλές, 
μέσω της υποστήριξης των ικανοτήτων 
ετοιμότητας και αντίδρασης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 38

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 

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

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

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «συνοδευτικά μέτρα»: οι 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 
πέραν της διανομής τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας με στόχο την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως η παραπομπή στις 
κοινωνικές υπηρεσίες, η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών ή η παροχή 
συμβουλών για τη διαχείριση του 
οικογενειακού προϋπολογισμού·

(1) «συνοδευτικά μέτρα»: οι 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 
πέραν της διανομής τροφίμων και/ή 
βασικής υλικής βοήθειας με στόχο την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η 
παραπομπή στις κοινωνικές υπηρεσίες, η 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ή η παροχή 
συμβουλών για τη διαχείριση του 
οικογενειακού προϋπολογισμού·

Τροπολογία 40

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 

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

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) «χάρτης πορείας για μια δίκαιη 
μετάβαση»: στρατηγική που περιγράφει 
περιφερειακές δράσεις με στόχο μια 
φιλική προς το κλίμα οικονομία με 
αποδοτική χρήση των πόρων· 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «άποροι»: φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, 
νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, 
των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει 
διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά 
κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές σε διαβούλευση με τα αντίστοιχα 
ενδιαφερόμενα μέρη αποφεύγοντας τις 
συγκρούσεις συμφερόντων και ενέκριναν 
οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές και στα 
οποία κριτήρια μπορούν να 
περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία 
επιτρέπουν τη στόχευση σε απόρους σε 
ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·

(13) «άποροι»: φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, 
νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, 
των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει 
διαπιστωθεί σύμφωνα με τις συνθήκες 
διαβίωσής τους (όπως η έλλειψη στέγης) 
ή τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν 
οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε διαβούλευση 
με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη 
αποφεύγοντας τις συγκρούσεις 
συμφερόντων και ενέκριναν οι εν λόγω 
αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία 
κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνονται 
στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τη στόχευση 
σε απόρους σε ορισμένες γεωγραφικές 
περιοχές·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «κοινωνική επιχείρηση»: μια 
επιχείρηση, ανεξαρτήτως της νομικής της 
μορφής, η οποία:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύμφωνα με το καταστατικό της ή 
με άλλο νομοθετικό έγγραφο που μπορεί 
να συνεπάγεται ευθύνη βάσει των κανόνων 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα 
της, έχει ως πρωταρχικό κοινωνικό στόχο 
την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη 
δημιουργία κέρδους για άλλους σκοπούς, 
και η οποία παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά 
που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση 
και/ή χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής 
αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν 
τους κοινωνικούς στόχους·

α) σύμφωνα με το καταστατικό της ή 
με άλλο νομοθετικό έγγραφο που μπορεί 
να συνεπάγεται ευθύνη βάσει των κανόνων 
του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα 
της, έχει ως πρωταρχικό κοινωνικό στόχο 
την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού 
κοινωνικού ή περιβαλλοντικού 
αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους 
για άλλους σκοπούς, και η οποία παρέχει
κοινωνικές υπηρεσίες ή αγαθά που 
δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση και/ή 
χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής αγαθών 
ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τους 
κοινωνικούς στόχους·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «κοινωνικές καινοτομίες»: οι 
δραστηριότητες που είναι κοινωνικές τόσο 
ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς 
τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες 
αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και 
εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά 
προϊόντα, υπηρεσίες και πρότυπα) που, 
ταυτόχρονα, ικανοποιούν κοινωνικές 
ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές 
σχέσεις ή συνεργασίες, ωφελώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την κοινωνία και 
ενισχύοντας την ικανότητά της να 

(16) «κοινωνικές καινοτομίες»: οι 
δραστηριότητες που είναι κοινωνικές τόσο 
ως προς τον σκοπό τους όσο και ως προς 
τα μέσα που χρησιμοποιούν και ιδίως όσες 
αφορούν συγκεκριμένα την ανάπτυξη και 
εφαρμογή νέων ιδεών (όσον αφορά 
προϊόντα, υπηρεσίες, πρότυπα ή 
πρακτικές ή συνδυασμό αυτών) που 
ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και 
δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή 
συνεργασίες, ενδυναμώνοντας και 
ωφελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
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αναλαμβάνει δράση· κοινωνία και ενισχύοντας την ικανότητά 
της να αναλαμβάνει δράση·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «πειραματική κοινωνική πολιτική»: 
οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν 
μια καινοτόμα απάντηση σε κοινωνικές 
ανάγκες, εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα 
και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου 
τους, πριν εφαρμοστούν σε άλλα πλαίσια 
και σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν τα 
αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά·

(17) «πειραματική κοινωνική πολιτική»: 
οι παρεμβάσεις πολιτικής που παρέχουν 
μια καινοτόμα απάντηση σε κοινωνικές 
ανάγκες, εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα 
και σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη 
δυνατότητα μέτρησης του αντικτύπου 
τους, πριν εφαρμοστούν σε άλλα 
γεωγραφικά ή τομεακά πλαίσια και σε 
μεγαλύτερη κλίμακα, αν από τα 
αποτελέσματα αποδειχθεί ότι υπάρχουν 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ισχύουσες 
πρακτικές·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) «κοινωνική ένταξη»: η διαδικασία 
βελτίωσης των όρων συμμετοχής ατόμων 
και ομάδων στην κοινωνία – βελτίωση 
των ικανοτήτων, των ευκαιριών και της 
αξιοπρέπειας όσων μειονεκτούν με βάση 
την ταυτότητά τους.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη 
των κρατών μελών για την επίτευξη 

Το ΕΚΤ+ υποστηρίζει τα κράτη μέλη για 
την επίτευξη υψηλών επιπέδων 
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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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.

απασχόλησης, δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς, ίσων ευκαιριών για όλα τα 
επίπεδα, κοινωνικής προόδου και 
κοινωνικής συνοχής, δίκαιης κοινωνικής 
προστασίας, εξάλειψης της φτώχειας,
εκπαιδευμένου και ανθεκτικού εργατικού 
δυναμικού, τη βελτίωση των ευκαιριών 
απασχόλησης, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας σε όλη την 
Ευρώπη, σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017
και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 
προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 
μελών για την εξασφάλιση της ισότητας 
των φύλων, των ίσων ευκαιριών, την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις 
δίκαιες συνθήκες εργασίας, την εξάλειψη 
των διακρίσεων, την κοινωνική 
προστασία για όλους, την πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης οικονομικά 
προσιτής και ενεργειακά αποδοτικής 
στέγασης, την ένταξη, ιδίως υπηκόων 
τρίτων χωρών και περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, καθώς και για ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ+ στηρίζει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους της 
πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης 
και της υγείας και συμβάλει με αυτόν τον 
τρόπο στον στόχο πολιτικής για «Μια πιο 
κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων»] που ορίζεται στο άρθρο [4] 
του [μελλοντικού ΚΚΔ]:

1. Το ΕΚΤ+ στηρίζει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους της 
πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης, της κινητικότητας, της 
κοινωνικής ένταξης, της εξάλειψης της 
φτώχειας και της υγείας και συμβάλλει με 
αυτόν τον τρόπο στον στόχο πολιτικής για 
«Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων»] που ορίζεται στο άρθρο [4] 
του [μελλοντικού ΚΚΔ]:

Τροπολογία 51

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 
κατάλληλη και δίκαιη απασχόληση όλων 
των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως 
των νέων, των γυναικών, των ατόμων με 
αναπηρία, των μακροχρόνια ανέργων και 
των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, και
προώθηση της απασχόλησης, της 
αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής 
οικονομίας , ούτως ώστε να 
διασφαλίζονται δίκαιες συνθήκες 
εργασίας·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 δίκαιης αγοράς εργασίας, των 
μεταβάσεων και της κινητικότητας·

Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) μετάβαση σε μια φιλική για το 
κλίμα, βιώσιμη οικονομία με αποδοτική 
χρήση των πόρων σύμφωνα με τους 
χάρτες πορείας των περιφερειών για μια 
δίκαιη μετάβαση· 

Τροπολογία 54

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, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας που 
σέβεται την αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας και προσφέρει δίκαιο 
μισθό διαβίωσης, βελτίωση της 
ισορροπίας της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης 
της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική 
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς, 
και σε φροντίδα και άλλες υπηρεσίες 
φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας για 
άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, 
προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα 
προσαρμοσμένου εργασιακού 
περιβάλλοντος και περιβάλλοντος 
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διαβίωσης για την αντιμετώπιση κινδύνων 
για την υγεία, της ήπιας προσαρμογής των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός 
και υγιής γήρανση·

Τροπολογία 55

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 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
δεξιοτήτων· προώθηση της ψηφιακής 
ένταξης και διευκόλυνση της μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην εργασία·

Τροπολογία 56

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 
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·

v) προώθηση της ίσης πρόσβασης και 
της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, μέσω της εξασφάλισης ότι 
δεν προκαλεί διαχωρισμούς και ότι 
αντιμετωπίζει κατάλληλα την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, μεταξύ άλλων 
μέσω δεύτερων ευκαιριών, 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 και 
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της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία·

Τροπολογία 57

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 
επαγγελματική κινητικότητα·

vi) προώθηση της διά βίου μάθησης, 
ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευση σε τυπικά, μη τυπικά και 
άτυπα πλαίσια, 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 
επαγγελματική κινητικότητα και τη 
συμμετοχή στην κοινωνία·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

vii) προώθηση της ενεργού ένταξης και 
της πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, 
με σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, της εξάλειψης των 
διακρίσεων, της δημοκρατίας και της 
ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση των 
ευκαιριών απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης·

Τροπολογία 59

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

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

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

Τροπολογία 60

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 δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και 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·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα μέσω της βελτίωσης 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που απαιτείται για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων και των 
επαγγελματικών προσόντων, μέσω της 
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού 
αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
τους βιώσιμους τρόπους ζωής, μέσω της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
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με το περιβάλλον, το κλίμα και την 
ενέργεια, και μέσω της βιοοικονομίας.

υψηλής ποιότητας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, το κλίμα και 
την ενέργεια, και μέσω της κυκλικής 
οικονομίας και της βιοοικονομίας.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 118 861 000 000
ευρώ σε σταθερές τιμές.

Τροπολογία 63

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 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 

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 
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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.

προγράμματα προωθούν ίσες ευκαιρίες για 
όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, 
τη φυλετική, εθνοτική ή κοινωνική
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. Οι πόροι θα πρέπει να κατανέμονται 
σύμφωνα με τις αρχές της συνεκτίμησης 
της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
στηρίζουν ειδικές στοχευμένες δράσεις 
που αποσκοπούν ιδίως στη 
μακροπρόθεσμη αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στον εργασιακό βίο, στον 
σεβασμό της αρχής της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας και στην τουλάχιστον 
αξιοπρεπή αμοιβή τους, στη βελτίωση 
της επαγγελματικής τους εξέλιξης, στην 
καταπολέμηση της εξάπλωσης της 
φτώχειας στον γυναικείο πληθυσμό, στον 
περιορισμό του έμφυλου διαχωρισμού και 
των έμφυλων στερεοτύπων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην 
αγορά εργασίας και πέρα από αυτή, και 
στην προώθηση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
για όλους, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο 
ισορροπημένης κατανομής των ευθυνών 
φροντίδας μεταξύ όλων των φύλων. 

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν την 
προοπτική του φύλου σε όλες τις φάσεις 
του προγραμματισμού, από τη χάραξη 
των προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων έως 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 
αντίστοιχων κονδυλίων στον 
προϋπολογισμό. Η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό αναγνωρίζεται ως 
σημαντικό μέσο της πολιτικής ίσων 
ευκαιριών για να αποκαλυφθούν τα 
χάσματα μεταξύ των φύλων όσον αφορά 
την ίση συμμετοχή και να ενισχυθεί, με 
τον τρόπο αυτό, η ισότητα των φύλων 
στο ΕΚΤ+. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
προωθούν τις ίσες ευκαιρίες για όλους, 
χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη 
φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή την πίστη, την αναπηρία, την 
ηλικία, τα χαρακτηριστικά του φύλου, 
την έκφραση και την ταυτότητα φύλου ή 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 
ενσωματώνοντας την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. 1303/2013. Μέσω του ΕΚΤ+, 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν 
επίσης ειδικές δράσεις με στόχο την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης και τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία 
και άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
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διακρίσεις, ενισχύοντας έτσι την 
κοινωνική ένταξη και μειώνοντας τις 
ανισότητες. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες 
δράσεις για να προωθήσουν τις αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός των 
στόχων του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένης
της μετάβασης από την 
κατ’οίκον/ιδρυματική φροντίδα στην 
φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
τοπικής κοινότητας.

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
στηρίζουν επίσης ειδικές στοχευμένες 
δράσεις και την ανάπτυξη εθνικών 
στρατηγικών και σχεδίων δράσης για να 
προωθήσουν τις αρχές που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 έως 1 γ) εντός των 
στόχων του ΕΚΤ+, συμπεριλαμβανομένων
της βελτίωσης της πρόσβασης για όλους 
και της μετάβασης από την ιδρυματική 
φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους 
πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης στις 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
καθώς και στις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και 
το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ,
και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τα 
δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα κράτη μέλη επικεντρώνουν τους 
πόρους του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης στις 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων που 
προσδιορίζονται σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 
151 της ΣΛΕΕ, τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ETS αριθ. 
163) και τις αρχές και τα δικαιώματα που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 70
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά 
περίπτωση, προωθούν συνέργιες και 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη 
συμπληρωματικότητα και τη 
συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και 
άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων 
και μέσων, όπως είναι το Erasmus, το 
Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το 
Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του 
μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο 
στο στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή 
βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον 
συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και 
μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των αρμοδίων για την υλοποίηση, ώστε να 
εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά 
περίπτωση, προωθούν συνέργειες και 
εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη 
συμπληρωματικότητα και τη 
συνεκτικότητα μεταξύ του ΕΚΤ+ και 
άλλων ενωσιακών ταμείων, προγραμμάτων 
και μέσων, όπως είναι το ΕΤΠΑ, το 
InvestEU, το μέσο για τη δικαιοσύνη και 
τα δικαιώματα, το Erasmus, το Ταμείο 
Ασύλου και Μετανάστευσης και το 
Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του 
μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, τόσο 
στο στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης. Τα κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή 
βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον 
συντονισμό ώστε να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και 
μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των αρχών διαχείρισης που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση, ώστε να 
εξασφαλιστούν ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις, συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
κατάλληλο ποσό των πόρων του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στις 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 
148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και στο 

διαγράφεται
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πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 25 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της 
πολιτικής κοινωνικής ένταξης που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημεία vii) έως xi), συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 30 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τους ειδικούς στόχους της 
πολιτικής κοινωνικής ένταξης που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
σημεία vii) έως x), συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 
2 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για τον ειδικό 
στόχο της αντιμετώπισης της υλικής 
στέρησης που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο xi).

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 4 
% των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για τον ειδικό 
στόχο της αντιμετώπισης του κοινωνικού 
αποκλεισμού των απόρων και της υλικής 
στέρησης που ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 σημείο xi).

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό 
νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 5 
% των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2021 
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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.

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. Τα κράτη μέλη που έχουν 
ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών 
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης μεγαλύτερο 
του μέσου όρου της Ένωσης το 2019, με 
βάση τα στοιχεία της Eurostat, ή όταν το 
οικείο ποσοστό ΕΕΑΚ υπερβαίνει το 
15 %, ή όταν το ποσοστό ανεργίας των 
νέων υπερβαίνει το 15 %, διαθέτουν 
τουλάχιστον το 15 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης κατά την περίοδο 
προγραμματισμού στις προαναφερθείσες 
δράσεις και στα μέτρα διαρθρωτικής 
μεταρρύθμισης.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον προγραμματισμό των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για το 2026 και το 2027 στα 
μέσα της περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 
[14] του [μελλοντικού ΚΚΔ], τα κράτη 
μέλη όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας 
15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης 
το 2024, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των πόρων 
του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τα έτη 2026 έως 2027 σε 
αυτές τις δράσεις.

Κατά τον προγραμματισμό των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για το 2026 και το 2027 στα 
μέσα της περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 
[14] του [μελλοντικού ΚΚΔ], τα κράτη 
μέλη όπου το ποσοστό των νέων ηλικίας 
15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης 
το 2024, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 
ή όταν το ποσοστό ΕΕΑΚ υπερβαίνει το 
15 %, διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των 
πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης για τα έτη 2026 
έως 2027 σε αυτές τις δράσεις.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 
10 % των πόρων του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο 
της επιμερισμένης διαχείρισης για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής εγγύησης για 
τα παιδιά προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ίση πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν 
υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν 
εκπαίδευση, δωρεάν παιδική φροντίδα, 
αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη 
διατροφή.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διαθέτουν 
τουλάχιστον το 15 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης των προγραμμάτων τους σε 
στοχευμένες δράσεις που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του 
ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με το 
ελάχιστο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο που 
ορίζεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο.

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο διαθέτουν 
τουλάχιστον το 20 % των πόρων του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης των προγραμμάτων τους σε 
στοχευμένες δράσεις που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο. Η διάθεση αυτού του 
ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με το 
ελάχιστο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο που 
ορίζεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. 
Η διάθεση αυτού του ποσοστού δεν 
αντικαθιστά τους πόρους που 
απαιτούνται για τις υποδομές και την 
ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρμογή 
των ταμείων. Οι δαπάνες για δράσεις που 
δεν είναι σύμφωνες με τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν 
είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με το άρθρο 58 
παράγραφος 2 του κανονισμού περί 
κοινών διατάξεων xx/xx και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής. 

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εταιρική σχέση Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει την 
επαρκή συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση
των πολιτικών απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης που 
υποστηρίζονται από το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
περί κοινών διατάξεων xx/xx και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής 
(ΕΕ) αριθ. 240/2014, την ουσιαστική
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των χρηστών 
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των υπηρεσιών στη στρατηγική 
διακυβέρνηση του ΕΚΤ+ σε όλα τα 
στάδια προγραμματισμού, από τη 
διαμόρφωση των προτεραιοτήτων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση όλων των πολιτικών που 
υποστηρίζονται από το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης. Σε αυτό θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται ειδική προσέγγιση για 
τη δημιουργία ικανοτήτων των 
κοινωνικών εταίρων σύμφωνα με την 
τετραμερή δήλωση του 2016 για ένα νέο 
ξεκίνημα για τον κοινωνικό διάλογο.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
κατάλληλο ποσό από τους πόρους του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης κάθε προγράμματος για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
τουλάχιστον το 2 % από τους πόρους του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης κάθε προγράμματος για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 προγραμματίζονται στο 
πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή 
ειδικού προγράμματος.

Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 προγραμματίζονται στο 
πλαίσιο μιας ειδικής προτεραιότητας ή 
ειδικού προγράμματος. Το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για αυτή την 
προτεραιότητα ή το πρόγραμμα ορίζεται 



PE628.700v02-00 50/65 AD\1169650EL.docx

EL

στο 85%.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τροπολογία 84

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 και/ή 
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, καθώς και θεματικές 
δράσεις που εστιάζονται στην 
αντιμετώπιση των αναγκών ειδικών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
απόρων.
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για να αναπτυχθεί η ικανότητα 
καινοτομίας των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών (όπως οι εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και της κοινωνικής οικονομίας, οι 
κοινωνικοί εταίροι, οι συνεταιρισμοί και 
οι ομάδες τοπικής δράσης), οι ειδικές 
προτεραιότητες θα παράσχουν πόρους για 
τη χρηματοδότηση πλατφορμών πόρων 
και ικανοτήτων κοινωνικής καινοτομίας 
με την αποστολή να συνδράμουν 
αποτελεσματικά στον σχεδιασμό, την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
αξιολόγηση, την προσαρμογή ή την 
αναπαραγωγή καινοτόμων δράσεων.

Τροπολογία 86

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

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
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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 88

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 
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 ούτε επηρεάζουν την 
επιλεξιμότητα για τη λήψη κοινωνικών 
παροχών στο μέλλον. 

Τροπολογία 89

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, 
προωθεί την αυτονομία και την 
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προσωπική ανάπτυξη και αποτρέπει τον 
στιγματισμό των απόρων.

Τροπολογία 90

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 κίνητρα 
ή ψυχολογική στήριξη με σκοπό την 
κοινωνική ένταξη των απόρων.

Τροπολογία 91

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 έρευνας για 
τους τελικούς παραλήπτες που 
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος, 
εστιάζοντας ιδίως στις συνθήκες 
διαβίωσής τους και στη φύση της υλικής 
τους υστέρησης. Η έρευνα αυτή βασίζεται 
στο υπόδειγμα που καθορίζεται από την 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εργοδότες και άτομα που 
αναζητούν εργασία, με σκοπό την 

δ) ανάπτυξη και παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε
εργαζομένους, εργοδότες και άτομα που 
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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)·

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)·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 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 
κοινωνικά δίκαιες συνθήκες· 

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – εδάφιο 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 συμβάλει στον 
εντοπισμό και την επικύρωση 
παραδειγμάτων πρακτικών ορθής 
πολιτικής, όπως αποτελεσματικές 
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προσεγγίσεις στο θέμα των προμηθειών 
για πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
οργανώσεις·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στήριξη διασυνοριακών εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων με 
σκοπό την προώθηση μιας 
διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την 
προαγωγή της διασυνοριακής 
κινητικότητας υπό κοινωνικές συνθήκες 
υψηλής ποιότητας στις παραμεθόριες 
περιοχές·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 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 σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις·

Τροπολογία 97
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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 
ασκουμένους και μετακινούμενους 
εργαζομένους, καθώς και για άτομα που 
αναζητούν εργασία και εργοδότες σε 
διασυνοριακές περιοχές·

Τροπολογία 98

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 
τη συμβουλευτική επιτροπή για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι 
ενημερώνεται τακτικά και επαρκώς 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής 
του προγράμματος. Η Επιτροπή 
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ενημερώνει επίσης άλλες επιτροπές που 
διαχειρίζονται στρατηγικές, μέσα και 
δράσεις σχετικά 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 μεγιστοποιούνται ο αντίκτυπος, 
η βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία 
τους για την Ένωση. 

Τροπολογία 99

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) στήριξη της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και εργαλείων για 
αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με 
τον κίνδυνο

Τροπολογία 100

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των τομέων της υγείας 
και της περίθαλψης

ii) στήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των τομέων της υγείας 
και της περίθαλψης και της ανάπτυξης 
δικτύων

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) στήριξη του 
επαναπροσανατολισμού των υπηρεσιών 
υγείας ώστε να έχουν στο επίκεντρό τους 
τον άνθρωπο, την κατ’ οίκον φροντίδα 
και την εγγύτητα της υγειονομικής 
περίθαλψης (π.χ. υπηρεσίες εγγύτητας, 
«ιατρική πρωτοβουλίας», ενοποίηση 
μεταξύ νοσοκομείου και εδαφικού 
δικτύου, ενδιάμεση περίθαλψη, 
ολοκληρωμένη παρηγορητική αγωγή, 
εξανθρωπισμός της περίθαλψης)

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) πρόληψη των ανισοτήτων (π.χ. με 
την προώθηση της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες για τις 
μειονεκτούσες/ευάλωτες ομάδες, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την ιατρική των φύλων, 
μεθοδολογίες και εργαλεία για την 
ισότητα, την ένταξη νεοαφιχθέντων 
αλλοδαπών, τις ίσες ευκαιρίες, την 
υποστήριξη της σεξουαλικής υγείας και 
της ενεργούς γήρανσης)

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii γ) υποστήριξη της ενδυνάμωσης των 
πολιτών και της συμμετοχής των τοπικών 
κοινοτήτων στο σκέλος «Υγεία» (π.χ. 
μέσω της προαγωγής της συμμετοχής 
στα κοινά και της συνεργασίας μεταξύ 
του δημοσίου και οργανώσεων του 
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τριτογενούς τομέα, της εργασιακής 
ένταξης ευάλωτων ατόμων, της 
αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, της 
αντιμετώπισης της φτώχειας ως 
κοινωνικού παράγοντα/κινδύνου για την 
υγεία)

Τροπολογία 104

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ανάπτυξη και εφαρμογή 
προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων του συστήματος 
υγείας.

iv) ανάπτυξη και εφαρμογή 
προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων του συστήματος 
υγείας, όπως συναφών μοντέλων με 
πολυτομεακή προσέγγιση.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) μέσω μεταφοράς, προσαρμογής και 
ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών με 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των 
κρατών μελών·

i) μέσω ανταλλαγής, μεταφοράς, 
προσαρμογής και ανάπτυξης βέλτιστων 
πρακτικών με ενωσιακή προστιθέμενη αξία 
μεταξύ των κρατών μελών·

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) εθνικών σημείων επαφής που 
παρέχουν οδηγίες, πληροφορίες και 
βοήθεια σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος·

iv) περιφερειακών, 
υπερπεριφερειακών και εθνικών σημείων 
επαφής που παρέχουν οδηγίες, 
πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος·
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Τροπολογία 107

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 γ των κοινών διατάξεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία 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.

Τροπολογία 108

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.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 110

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, 
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.

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

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 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 σημαντικά, τα 
στοιχεία για τα αποτελέσματα αυτά δεν 
είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται και να 
υποβάλλονται. Τα ευαίσθητα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
καταχωρίζονται ανώνυμα όταν πρόκειται 
για άπορα άτομα. 

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο 1β – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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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 από 
τους συμμετέχοντες σε εθελοντική βάση. 
Η άρνηση αναφοράς στοιχείων δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συμμετέχοντες ή τους επικεφαλής 
σχεδίων.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο 1β – εδάφιο 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες από γεωγραφικές 
περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού,

Τροπολογία 114

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Iα

Κοινοί δείκτες για την υποστήριξη του 
ΕΚΤ+ για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων που απειλούνται από 
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φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που συλλέγονται θα πρέπει να αναλύονται 
ανά φύλο (θήλυ, άρρεν, μη δυαδικό). Σε 
περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν 
είναι σημαντικά, τα εν λόγω δεδομένα δεν 
χρειάζεται να ερευνώνται και να
διαβιβάζονται. Όλα τα δεδομένα που 
συλλέγονται εξετάζονται ανώνυμα. Η 
παροχή δεδομένων σχετικά με τους 
συμμετέχοντες είναι σε εθελοντική βάση. 
Η άρνηση παροχής στοιχείων δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για τους 
συμμετέχοντες ή τους επικεφαλής 
σχεδίων.

Κοινοί δείκτες εκροών:

- Άποροι (για παράδειγμα άνεργοι, 
μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με 
αναπηρία, άστεγοι, μόνοι γονείς, υπήκοοι 
τρίτων χωρών, μειονοτικές ομάδες κ.λπ.)

- Παιδιά κάτω των 18 ετών

- Άτομα κάτω των 30 ετών

- Άτομα άνω των 54 ετών
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