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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εμείς, οι Ευρωπαίοι, έχουμε την τάση να θεωρούμε εαυτούς ως άτομα που έχουν πλήρη 
πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματά του, τα οποία και ασκούν πλήρως. 

Ωστόσο, αν ρίξουμε μια προσεκτικότερη ματιά στην κοινωνία μας, διαπιστώνουμε ότι 
περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι παλεύουν με τη φτώχεια και την υλική 
στέρηση σε καθημερινή βάση, και όλοι γνωρίζουμε ότι η φτώχεια αποτελεί παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι στερεί τους πολίτες από την πρόσβαση σε όλα τα 
υπόλοιπα δικαιώματα και από την άσκησή τους. Το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη αναγνωρίζει τον επιβλαβή αντίκτυπο της φτώχειας, δηλώνοντας ότι «η εξάλειψη 
της φτώχειας σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις της, περιλαμβανομένης της ακραίας 
φτώχειας, αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη», και ορίζει ως πρώτο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης την «πανταχού εξάλειψη 
της φτώχειας σε όλες τις μορφές της».

Δυστυχώς, η φτώχεια είναι μία μόνο από τις πολυάριθμες παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στη σημερινή Ένωση· εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με αναπηρία 
εξακολουθούν να προσδοκούν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης σε οικογενειακό ή 
κοινοτικό πλαίσιο, καθώς και πραγματική συμμετοχή στην κοινωνία· εκατομμύρια Ρομά 
αποκλείονται συστηματικά από την κοινωνία εδώ και αιώνες, εκατομμύρια νέοι που 
προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα δεν έχουν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν το πραγματικό τους δυναμικό, και εκατομμύρια γυναίκες στερούνται 
συστηματικά την ίση αμοιβή για ίση εργασία, ενώ η μοίρα τους είναι να γεράσουν σε 
συνθήκες φτώχειας.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ακόμη περισσότεροι είναι ζωντανή απόδειξη του γεγονότος ότι 
τα εθνικά και ενωσιακά προγράμματα και ταμεία μας εισάγουν διακρίσεις, έστω κι αν συχνά 
αυτό συμβαίνει ασυνείδητα και ακούσια, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις 
προκλήσεις και την πραγματικότητα των ανθρώπων που κατοικούν στην Ένωση. 

Εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη τις από κοινού προσδιορισμένες αξίες που απαντούν στις 
Συνθήκες μας και εάν επιθυμούμε να εκπληρώσουμε τις από κοινού καθορισμένες ενωσιακές 
δεσμεύσεις μας και να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, δεν μπορούμε να 
επιτρέψουμε έναν κοινοτικό προϋπολογισμό που δεν θα διασφαλίζει την απαγόρευση των 
διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) είναι το ταμείο που ασχολείται με τις επενδύσεις 
στο ανθρώπινο δυναμικό, την ανάπτυξή τους και τις ανάγκες τους. Καλύπτει το πλήρες 
φάσμα του βίου μας από τη γέννηση ως τα γεράματα, περνώντας μέσα από τους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών φροντίδας.

Εάν αυτό το ταμείο είναι καλά σχεδιασμένο, αν οι αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζουν 
ουσιαστική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών 
εταίρων, των φορέων ισότητας και των οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον 
προγραμματισμό, την παράδοση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ +, και, εφόσον καταπολεμούν τη διαφθορά, 
το εν λόγω ταμείο μπορεί σταδιακά να αλλάξει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που επικρατεί 
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σήμερα· μπορεί να μειώσει τη φτώχεια, να συμβάλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
όλων των πολιτών και των κατοίκων και να βοηθήσει τη μακροπρόθεσμη ένταξη των 
ανθρώπων που βρήκαν το νέο τους σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον λόγο αυτό, κύριος στόχος της συντάκτριάς σας είναι να επιτύχει το ΕΚΤ + να 
εκπληρώσει τον στόχο του που αφορά την προστασία, την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των 
ατόμων, στο έπακρο. Πρόθεσή της είναι να φροντίσει ώστε το κείμενο της παρούσας 
πρότασης να διασφαλίζει ότι τα μελλοντικά έργα θα συμπεριλαμβάνουν όλους, χωρίς 
διακρίσεις και θα καταστήσουν δυνατό ένα καλύτερο μέλλον για κάθε πολίτη της Ένωσης, 
ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη κοινωνία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 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 

(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, την 
κοινωνική ένταξη και την υγεία, 
στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 



AD\1168328EL.docx 5/51 PE625.435v02-00

EL

της ΣΛΕΕ. σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 2

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 

(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, το 
πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά μετά το 2020 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 
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ανέργων στην αγορά εργασίας. δεξιοτήτων και η ένταξη των μακροχρόνια 
ανέργων στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Η Ένωση βρίσκεται ενώπιον 
διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση και 
την ενσωμάτωση και ένταξη πολιτών από 
τρίτες χώρες, τη μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, την τεχνολογική 
αλλαγή, μια συνεχώς γηράσκουσα 
κοινωνία και εργατικό δυναμικό, καθώς 
και τις αυξανόμενες ελλείψεις σε 
δεξιότητες και εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς και σε ορισμένες 
περιφέρειες, που αντιμετωπίζουν ιδίως οι 
ΜΜΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές 
διαφορές μεταξύ των περιφερειών και 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 
των πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης και των κοινωνικών 
πολιτικών, μεταξύ άλλων ενόψει της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Τροπολογία 4

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 

(10) Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το 
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι στόχοι 
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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.

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 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 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες 
και τα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση, 
όπως άτομα με αναπηρίες, υπηκόους 
τρίτων χωρών, Ρομά, άτομα που 
αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης ή 
φτώχεια, άτομα που ζουν σε 
μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες και 
αγροτικές περιοχές, άτομα ηλικίας άνω 
των 50 ετών και άτομα χαμηλής 
εκπαίδευσης και περιορισμένων 
δεξιοτήτων, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω της στήριξης της δίκαιης και 
εθελοντικής κινητικότητας και της 
προώθησης της έγκαιρης ένταξης στην 
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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.

αγορά εργασίας. 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 
καταστούν πιο αποτελεσματικοί, να 
βελτιώσουν την ικανότητά τους να 
προβλέπουν ενισχυμένες στοχευμένες 
συμβουλές και καθοδήγηση κατά την 
αναζήτηση εργασίας και τη μετάβαση στην 
απασχόληση με ιδιαίτερη προσοχή στις 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, ώστε
να ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων και να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους χωρίς διακρίσεις. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλλει στην 
εξάλειψη της επισφαλούς απασχόλησης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι 
μορφές εργασιακών συμβάσεων θα 
προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας με κατάλληλη κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την 
ατζέντα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για την αξιοπρεπή 
απασχόληση, το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
(με ιδιαίτερη προσοχή στις άγαμες 
μητέρες) στην αγορά εργασίας μέσω 
μέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, 
μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η εύκολη πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας, δωρεάν ή προσιτές 
οικονομικά υπηρεσίες παιδικής μέριμνας,  
υπηρεσίες φροντίδας εξαρτώμενων 
ατόμων  και μέριμνας για ηλικιωμένους. 
Το ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να έχει ως 
στόχο να παρέχει ένα υγιές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων για την 
υγεία που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 
στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας, 
της εξάλειψης των διακρίσεων, των 
δυνατοτήτων πρόσβασης για όλους, 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 
κοινωνικές, γλωσσικές και 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, δεδομένου ότι 
πολλοί είναι οι κάτοικοι της Ένωσης που 
τις στερούνται λόγω της αποκοπής και 
της περιθωριοποίησής τους από την 
κοινωνία ή επειδή είναι έγκλειστοι σε 
ίδρυμα. Στην περίπτωση των 
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων 
που προέρχονται από μειονεκτούντα 
κοινωνικά περιβάλλοντα, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυσή 
τους και στην ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης και της ικανότητάς τους 
να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους 
και να τα απαιτούν. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να βοηθήσει στην πρόοδο στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στη 
μετάβαση στην εργασία, να στηρίξει τη διά 
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα 
για όλους, και να συμβάλει στην 
κοινωνική ένταξη 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 στήριξης των 
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επιχειρήσεων για προσλήψεις ατόμων με 
αναπηρίες, 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, ειδικότερα 
για τις περιπτώσεις μαθητών από 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα, Ρομά και 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, της 
επικύρωσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 7

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 συνέργειες 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 τους ανήκοντες σε μειονεκτούσες 
ομάδες, στην ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς 
αποκλεισμούς, από την προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα (με ιδιαίτερη 
προσοχή στα παιδιά με μειονεκτούσα 
κοινωνική προέλευση, όπως παιδιά που 
μεγάλωσαν σε ιδρύματα ή παιδιά χωρίς 
στέγη) έως τη γενική και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς 
και στην εκπαίδευση και τη μάθηση 
ενηλίκων, αποτρέποντας με τον τρόπο 
αυτό τη μετάδοση της φτώχειας από 
γενεά σε γενεά, ενισχύοντας τη 
διασύνδεση μεταξύ των τομέων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, μειώνοντας 
και προλαμβάνοντας την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, βελτιώνοντας 
τις γνώσεις σε θέματα υγείας, ενισχύοντας 
τους δεσμούς με τη μη τυπική και άτυπη 
μάθηση και διευκολύνοντας τη μαθησιακή 
κινητικότητα για όλους. Οι συνέργειες με 
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το πρόγραμμα Erasmus, ιδίως με την 
ενεργό προσέγγιση των μειονεκτούντων 
μαθητών, με στόχο να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή τους στη μαθησιακή 
κινητικότητα, θα πρέπει να υποστηριχθούν 
στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει τα 
εκπαιδευτικά σχέδια που προσφέρουν 
στους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
γραμματισμού, αριθμητισμού και 
ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με τη 
σύσταση αριθ. 2016/C 484/01 του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 
όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης 
των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για 
Ενηλίκους1α.

__________________

1α ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στην ψηφιοποίηση, στην τεχνολογική 
αλλαγή, στην καινοτομία και στην 
κοινωνική και οικονομική αλλαγή, και με 
στόχο τη διευκόλυνση των μεταβάσεων 
στη σταδιοδρομία, της κινητικότητας και 
της υποστήριξης ιδίως ατόμων με χαμηλή 
ειδίκευση και/ή ανεπαρκώς ειδικευμένων 
ενηλίκων, σύμφωνα με το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Οι συνέργειες με το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες» θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το ΕΚΤ+ μπορεί να 
ενσωματώσει και να διαδώσει δράσεις 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, του 
αντιμουσουλμανικού μίσους και των 
άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, 
αφιερώνοντας παράλληλα ειδικές δράσεις 
για την πρόληψη του μίσους, των 
διαχωρισμών και του στιγματισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, 
της παρενόχλησης και της μισαλλόδοξης 
μεταχείρισης.

Τροπολογία 11

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 

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

όλους και εξαλείφοντας τις διακρίσεις και 
αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες στον 
τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. 
Αυτό συνεπάγεται κινητοποίηση μιας 
σειράς πολιτικών για πρόληψη και 
αντίδραση με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας
ή εθνικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών, των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, των ατόμων με 
αναπηρίες, των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, των 
υπηκόων τρίτων χωρών, των κατοίκων 
αγροτικών περιοχών 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 ή 
δωρεάν, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη 
και η μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε 
υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο τοπικής 
κοινότητας και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
με στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους. Το ΕΚΤ θα πρέπει 
επίσης να αντιμετωπίσει τη φτώχεια στις 
αγροτικές περιοχές η οποία προκύπτει 
από τα ειδικά μειονεκτήματα των 
περιοχών αυτών, όπως η δυσμενής 
δημογραφική κατάσταση, η αδύναμη 
αγορά εργασίας, η περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ή η χαμηλότερη ποιότητα 
των υπηρεσιών αυτών, και η έλλειψη 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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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 
στην εξάλειψη της φτώχειας μέσω της 
στήριξης εθνικών συστημάτων με στόχο 
την ανακούφιση της στέρησης τροφής και 
της υλικής στέρησης και την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που
βιώνουν φτώχεια ή αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο φτώχειας ή του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των απόρων. 
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 4% των εθνικών 
τους πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την εξάλειψη των ακραίων μορφών 
φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη 
στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση 
τροφής. Λόγω της φύσης των πράξεων και 
του τύπου των τελικών αποδεκτών, είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζονται οι 
απλούστεροι δυνατοί κανόνες για τη 
στήριξη που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
της υλικής στέρησης των απόρων.

Τροπολογία 13

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 

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

προώθηση της κοινωνικοοικονομικής 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών 
συμπληρωματικά προς τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου 
και Μετανάστευσης, από το ΕΤΠΑ και 
εκείνων των ταμείων που μπορούν να 
επηρεάσουν θετικά την ενσωμάτωση και 
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Οι αρχές των κρατών μελών που 
είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του ΕΚΤ + θα πρέπει να 
συντονίζονται με τις αρχές που ορίζουν 
τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των 
παρεμβάσεων του Ταμείου Ασύλου και 
Μετανάστευσης, προκειμένου να 
προωθηθεί η ένταξη των υπηκόων τρίτων 
χωρών σε όλα τα επίπεδα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω 
στρατηγικών που εφαρμόζονται κυρίως 
από τοπικές και περιφερειακές αρχές και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και με τα 
πλέον κατάλληλα μέτρα προσαρμοσμένα 
στην ιδιαίτερη κατάσταση των υπηκόων 
τρίτων χωρών. Τα μέτρα ένταξης θα 
πρέπει να επικεντρώνονται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα σε κράτος μέλος ή, κατά 
περίπτωση, στη διαδικασία απόκτησης 
νόμιμης διαμονής σε ένα κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία 15

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

(20 β) Για πρακτικούς λόγους, ορισμένες 
δράσεις είναι δυνατόν να αφορούν ομάδα 
ανθρώπων, η διαχείριση της οποίας 
μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη ως 
σύνολο, χωρίς να εισάγονται διαφορές 
μεταξύ των μελών της. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη που το επιθυμούν θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να προνοούν στα 
εθνικά προγράμματά τους ότι στις 
δράσεις ένταξης μπορούν να 
περιλαμβάνονται άμεσοι συγγενείς των 
υπηκόων τρίτων χωρών, στον βαθμό που 
είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ως 
«άμεσος συγγενής» θα πρέπει να νοείται 
ο/η σύζυγος ή σύντροφος, καθώς και 
κάθε πρόσωπο που έχει άμεσους 
κατιόντες ή ανιόντες οικογενειακούς 
δεσμούς με τον καλυπτόμενο από τις 
δράσεις ένταξης υπήκοο τρίτης χώρας 
και το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, 
δεν θα ενέπιπτε στο πεδίο παρέμβασης 
του ΕΚΤ+.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 
συστημάτων στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση 
με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διαθέτουν ένα κατάλληλο ποσό 
των πόρων από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για 
την εφαρμογή των σχετικών ειδικών ανά 

(21) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίζει 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής και των 
συστημάτων στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της 
μακροχρόνιας φροντίδας, της εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς 
και της εξάλειψης της φτώχειας. 
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 
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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 συνέργεια
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

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 συνέργεια
μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας αυτής.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, όπως 
ορίζεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, προωθείται 
δεόντως και ότι ένα ελάχιστο ποσό των 
πόρων στοχεύει σε όσους έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των 
εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την εξάλειψη της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Ενόψει 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, τα οποία είναι ακόμη 
υψηλότερα στην περίπτωση νέων 
ανθρώπων με μειονεκτούσα κοινωνική 
προέλευση, όπως οι περισσότεροι νέοι 
Ρομά, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να επενδύουν επαρκείς πόρους 
από το σκέλος του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης σε δράσεις για 
την προώθηση της απασχόλησης των νέων, 
μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης των 
εγγυήσεων για τη νεολαία. Με βάση τις 
δράσεις που υποστηρίζονται από την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων κατά την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020 και στοχεύουν σε μεμονωμένα 
άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν περαιτέρω τις διαδρομές 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
επανένταξης και τα αποτελεσματικά μέτρα 
ευαισθητοποίησης για τους νέους, δίνοντας 
προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε 
μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη 
ενεργούς και μειονεκτούντες νέους, μεταξύ 
άλλων μέσω των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τους νέους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία καθώς και στη μεταρρύθμιση και 
την προσαρμογή των υπηρεσιών 
απασχόλησης με στόχο να γίνουν πιο 
δραστήριες στην παροχή εξατομικευμένης 
στήριξης στους νέους, καθώς και στην 
παροχή των υπηρεσιών τους χωρίς 
κανενός είδους διακρίσεις. Τα οικεία 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % των 
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εθνικών τους πόρων από το σκέλος του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τη στήριξη της 
απασχολησιμότητας των νέων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Σύμφωνα με το Άρθρο 174 ΣΛΕΕ, 
η Ένωση θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις 
περιοχές που συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση και τις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, με ιδιαίτερη έμφαση στις μη-
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που 
παρέχουν απασχόληση, εκπαίδευση και 
κοινωνικές υπηρεσίες και ασχολούνται με 
την καταπολέμηση των διακρίσεων ή την 
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διαχείρισης. ανάληψη έργου στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των 
πολιτών στον προγραμματισμό, στην 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της
επιμερισμένης διαχείρισης σε ισότιμη 
βάση. Επιπλέον, για να διασφαλιστούν η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και οι 
ίσες ευκαιρίες, είναι ζωτικής σημασίας να 
συμμετέχουν επίσης σε κάθε στάδιο οι 
φορείς ισότητας και οι εθνικοί φορείς 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της Ένωσης, καθώς και τα κράτη μέλη, 
πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τηρούν τις 
αρχές του και να προάγουν την εφαρμογή 
του, καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών. Αντίστοιχα, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι το ΕΚΤ+ συμβάλλει στην προώθηση 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, στην 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των 
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας, τους όρους και τις 
συνθήκες απασχόλησης και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας. Η πτυχή του φύλου θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις 
διαστάσεις και σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων. Επιπλέον, το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμμορφώνεται ιδίως με το 
άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε 
διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού· θα πρέπει 
επίσης να απαγορεύεται κάθε διάκριση 
λόγω χαρακτηριστικών του φύλου ή 
ταυτότητας φύλου και λόγω ιθαγένειας. 
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ακόμα ότι το ΕΚΤ+ 
προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για 
όλους, χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ΣΛΕΕ και 
προωθεί την ένταξη στην κοινωνία των 
ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με 
τα άλλα άτομα και συμβάλλει στην 
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εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία. Οι αρχές αυτές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαστάσεις 
και σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των προγραμμάτων, εγκαίρως 
και με συνεκτικό τρόπο, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες δράσεις για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει επίσης τη μετάβαση από τις 
υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής 
φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο 
οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως 
για εκείνους που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις. Το 
ΕΚΤ+ δεν θα πρέπει να στηρίζει καμία 
δράση που συμβάλλει στον διαχωρισμό ή 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. [μελλοντικός ΚΚΔ] προβλέπει 
ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας των 
δαπανών θα καθορίζονται σε εθνικό 
επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις 
οποίες απαιτείται η θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με το σκέλος του ΕΚΤ+ 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τη συλλογή 
στοιχείων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε 
περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία είναι 
διαθέσιμα στα μητρώα, να επιτρέπουν στις 
διαχειριστικές αρχές να συλλέγουν 
στοιχεία από μητρώα, με σεβασμό στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ). 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.

__________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119, 
4.5.2016, σ.1).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(32) Το ΕΚΤ+ θεσπίζει διατάξεις για 
την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων σε μια βάση χωρίς 
διακρίσεις, εξασφαλίζοντας τη στενή 
συνεργασία των κεντρικών υπηρεσιών 
απασχόλησης των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το ευρωπαϊκό 
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης θα πρέπει 
να προωθήσει την καλύτερη λειτουργία 
των αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων, με μεγαλύτερη διαφάνεια 
των πληροφοριών σχετικά με τις αγορές 
εργασίας και μεγαλύτερη αναγνώριση των 
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
προσόντων. Το πεδίο του ΕΚΤ+ 
περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και τη 
στήριξη των στοχευμένων προγραμμάτων 
κινητικότητας, με σκοπό τη διευκόλυνση 
της εθελοντικής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού και την πλήρωση 
των κενών θέσεων όπου εντοπίζονται 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας.
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Τροπολογία 25

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 και τα θύματα διακρίσεων στον 
τομέα της απασχόλησης. 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 άτομα σε 
ευάλωτη κατάσταση 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 26

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, 

(36) Η παροχή της δυνατότητας για 
όλους τους ανθρώπους να είναι υγιείς και 
ενεργοί, χωρίς να υπόκεινται σε 
διακρίσεις, και η ενδυνάμωσή τους για να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της 
υγείας τους, θα έχει θετικές επιπτώσεις
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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.

στην υγεία, στις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην 
παραγωγικότητα, στην 
ανταγωνιστικότητα και στην ένταξη, 
μειώνοντας ταυτόχρονα τις 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 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

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 

(38) Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των 
νόσων σε όλη τη διάρκεια ζωής των 
ανθρώπων που ζουν στην Ένωση και 
στην προώθηση της υγείας μέσω της
πρόβλεψης και 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, ιδίως λόγω 
φτώχειας, 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 που θα στοχεύουν όλους τους 
πολίτες, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να 
συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, 
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και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 
για τους πολίτες της Ευρώπης.

αποτελεσματικών, προσβάσιμων και 
βιώσιμων συστημάτων υγείας των κρατών 
μελών και να διευκολύνει την πρόσβαση 
σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 
περίθαλψη για τους ανθρώπους που ζουν 
στην Ένωση.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Πρόσφατα η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση18 σχετικά με την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) για τη στήριξη 
της συνεργασίας με σκοπό την αξιολόγηση 
της τεχνολογίας υγείας σε ενωσιακό 
επίπεδο, για τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας καινοτόμων τεχνολογιών 
υγείας για τους ασθενείς σε όλη την 
Ένωση, για την καλύτερη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων και τη βελτίωση της 
επιχειρησιακής προβλεψιμότητας.

(41) Πρόσφατα η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση18 σχετικά με την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) για τη στήριξη 
της συνεργασίας με σκοπό την αξιολόγηση 
της τεχνολογίας υγείας σε ενωσιακό 
επίπεδο, για τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας καινοτόμων τεχνολογιών 
υγείας και της προσβασιμότητας σε αυτές
για τους ασθενείς σε όλη την Ένωση, για 
την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων 
πόρων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής 
προβλεψιμότητας.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία 
έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των 
πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και 
την ανθεκτικότητα των υγειονομικών 
συστημάτων και στην καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τα ιατρικά προϊόντα και τις τεχνολογίες 
(φαρμακευτικά προϊόντα, 

(44) Η νομοθεσία της Ένωσης για την 
υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των 
πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και 
την ανθεκτικότητα των υγειονομικών 
συστημάτων και στην καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τα ιατρικά προϊόντα και τις τεχνολογίες 
(φαρμακευτικά προϊόντα, 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ουσίες 
ανθρώπινης προέλευσης) και η νομοθεσία 
για τον καπνό, τα δικαιώματα των ασθενών 
για τη διασυνοριακή υγεία και οι σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
είναι απαραίτητα για την προστασία της 
υγείας στην ΕΕ. Ο κανονισμός, καθώς και 
η εφαρμογή και η επιβολή του, πρέπει να 
συμβαδίζουν με την καινοτομία και τον 
ρυθμό της έρευνας και με κοινωνικές 
αλλαγές στον εν λόγω τομέα, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους 
σχετικά με την υγεία. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να αναπτύσσεται συνεχώς η 
βάση τεκμηρίωσης που απαιτείται για την 
εφαρμογή νομοθεσίας που έχει τέτοιο 
επιστημονικό χαρακτήρα.

ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ουσίες 
ανθρώπινης προέλευσης) και η νομοθεσία 
για τον καπνό, τα δικαιώματα των ασθενών 
για τη διασυνοριακή υγεία και οι σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
είναι απαραίτητα για την προστασία της 
υγείας στην Ένωσης. Ο κανονισμός, 
καθώς και η εφαρμογή και η επιβολή του, 
πρέπει να συμβαδίζουν με την καινοτομία 
και τον ρυθμό της έρευνας και με 
κοινωνικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
προκλήσεις των ανθρώπων με 
μειονεκτούσα κοινωνική προέλευση και 
όσων ζουν σε αγροτικές περιοχές, και 
συμβάλλοντας στους στόχους που 
αφορούν την υγεία σε όλα τα κρατη μέλη. 
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
αναπτύσσεται συνεχώς η βάση 
τεκμηρίωσης που απαιτείται για την 
εφαρμογή νομοθεσίας που έχει τέτοιο 
επιστημονικό χαρακτήρα σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 31

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 βασικής 
υλικής βοήθειας με στόχο την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την εξάλειψη της 
φτώχειας, όπως η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης, τις 
δαπάνες για τα νοικοκυριά κλπ., η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών και η ψυχολογική 
στήριξη· 

Τροπολογία 32

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 

(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 τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και 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 
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ορισμένες γεωγραφικές περιοχές· ορισμένες γεωγραφικές περιοχές·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των
κρατών μελών για την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης, δίκαιης 
κοινωνικής προστασίας και εκπαιδευμένου 
και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 
έτοιμου για τον μελλοντικό κόσμο 
εργασίας, σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
κρατών μελών για την αποτελεσματική 
εξάλειψη της φτώχειας και την 
καταπολέμηση του κοινωνική 
αποκλεισμού, την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση την 
διακρίσεων, την επίτευξη υψηλών 
επιπέδων απασχόλησης για όλους, δίκαιης 
και βιώσιμης κοινωνικής προστασίας, 
κατάλληλου επιπέδου υγείας για όλους 
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. Το ΕΚΤ+ αποσκοπεί 
επίσης στο να συμβάλει στην εκπλήρωση 
της δέσμευσης της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ΕΚΤ+ στηρίζει, συμπληρώνει και 
προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών 
μελών για την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών, την ίση και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την 
εκπαίδευση, τις δίκαιες συνθήκες 
εργασίας, την κοινωνική προστασία, την
ένταξη και ενσωμάτωση όλων, την 
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προστασίας της υγείας του ανθρώπου. εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και για ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου. Όλες οι δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ+ θα πρέπει να συνάδουν 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 35

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 εξάλειψης της 
φτώχειας, της κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης, και της υγείας και συμβάλει 
με αυτόν τον τρόπο στον στόχο πολιτικής 
για «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμούς – εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και εξάλειψη της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού»] που 
ορίζεται στο άρθρο [4] του [μελλοντικού 
ΚΚΔ]:

Τροπολογία 36

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 
αξιοπρεπή απασχόληση με αξιοπρεπή 
αμοιβή για όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, ιδίως τους νέους και τους 
μακροχρόνια ανέργους, και τους άεργους, 
με ειδικά μέτρα για μειονεκτούντα και 
περιθωριοποιημένα άτομα και κοινωνικές 
ομάδες σε ευάλωτη κατάσταση, όπως τα 
άτομα με αναπηρία, τα άτομα ηλικίας 
άνω των 50 ετών, οι ανύπαντρες μητέρες 
ή γονείς, οι Ρομά και τα άτομα με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο ή βασικές δεξιότητες· 
προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της 
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κοινωνικής οικονομίας·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) εκσυγχρονισμός των θεσμών της 
αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για 
την εξάλειψη των διακρίσεων και την
αξιολόγηση και πρόβλεψη των αναγκών σε 
δεξιότητες, την ενίσχυση της συνεργασίας 
με τις επιχειρήσεις και εξασφάλιση της 
έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας
για όλους, χωρίς διακρίσεις, και στήριξη 
της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, των μεταβάσεων και της 
κινητικότητας·

Τροπολογία 38

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 μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς, πράγμα που περιλαμβάνει την 
προώθηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας, την ίση αμοιβή για ίση 
εργασία και τη βελτίωση της ισορροπίας 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στις άγαμες 
μητέρες και γονείς, περιλαμβανομένης της 
πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, την 
μέριμνα για τα εξαρτώμενα άτομα και τη 
φροντίδα ηλικιωμένων· προώθηση ενός 
υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου 
εργασιακού περιβάλλοντος για την 
αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία και 
την ψυχική υγεία· προώθηση της 
προσαρμογής των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός 
και υγιής γήρανση·
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Τροπολογία 39

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, χωρίς διακρίσεις, της 
προσβασιμότητας, της 
συμμετοχικότητας, 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 
γλωσσικών, κοινωνικών και ψηφιακών 
δεξιοτήτων για όλους·

Τροπολογία 40

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, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της μείωσης 
και της πρόληψης της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως για τις 
μειονεκτούσες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των 
μεταναστών ανεξάρτητα από το 
καθεστώς διαμονής τους, των παιδιών 
που φοιτούν σε ιδρύματα και των παιδιών 
που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης και 
των μαθητών από μειονεκτούσες 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 
της αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων που αποκτώνται σε όλα τα 
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κράτη μέλη·

Τροπολογία 41

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
για όλες τις ηλικιακές ομάδες, ιδίως με 
ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους
και ιδίως για τους μακροχρόνια ανέργους 
και τα άτομα με χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και βασικές μόνο 
δεξιότητες, 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·

Τροπολογία 42

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, με 
σκοπό την επίτευξη της ισότητας των 
ευκαιριών, της εξάλειψης των διακρίσεων
και της ενεργού συμμετοχής, και τη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο viii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

viii) καταπολέμηση όλων των μορφών 
διακρίσεων και προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι 
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Ρομά· Ρομά, με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
σε διάφορους τομείς, για την 
καταπολέμηση του αντι-αθιγγανισμού·

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii α) εξάλειψη των διακρίσεων και 
προώθηση της μακροπρόθεσμης 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών (με ιδιαίτερη 
έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 
ανηλίκων), με μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση σε διάφορους τομείς και με 
τη συμμετοχή τοπικών ή περιφερειακών 
παραγόντων, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών 
μέτρων στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, όπως η γλωσσική 
κατάρτιση και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οι 
δράσεις για την προώθηση της 
προσωπικής ενδυνάμωσης και της 
ουσιαστικής επαφής με την τοπική 
κοινωνία, η ισότιμη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, και η ανάπτυξη ικανοτήτων 
και κατάρτισης για την διαφορετικότητα 
για τους δημοσίους υπαλλήλους·

Τροπολογία 45

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 

ix) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 
πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές ή δωρεάν υπηρεσίες, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε φτωχές και 
απομονωμένες αγροτικές περιοχές· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
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αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

ισότιμης πρόσβασης στην κοινωνική 
προστασία· βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο x

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

x) προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων που βιώνουν φτώχεια ή 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως των 
απόρων, όπως είναι τα άστεγα άτομα και 
οι οικογένειες, και των παιδιών·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο xi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(xi) αντιμετώπιση της υλικής στέρησης 
με παροχή τροφίμων και βασικής υλικής 
βοήθειας προς τους απόρους, 
συμπεριλαμβανομένων συνοδευτικών 
μέτρων, κυρίως για τα παιδιά που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ 
υποστηρίζει την προαγωγή της υγείας και 
την πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα 

3. Στο σκέλος Υγεία, το ΕΚΤ+ 
υποστηρίζει την προαγωγή της υγείας 
(συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής) και 
την πρόληψη των νόσων, συμβάλλει στην 
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και την ανθεκτικότητα των συστημάτων 
υγείας, καθιστά ασφαλέστερη την 
υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις 
ανισότητες στον τομέα της υγείας, 
προστατεύει τους πολίτες από 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και 
στηρίζει τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα 
της υγείας.

αποτελεσματικότητα, την 
προσβασιμότητα, την εξάλειψη των 
διακρίσεων και την ανθεκτικότητα των 
συστημάτων υγείας, καθιστά ασφαλέστερη 
την υγειονομική περίθαλψη, μειώνει τις 
ανισότητες στον τομέα της υγείας, 
εξαλείφει την παθολογικοποίηση 
στιγματισμένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν 
από ψυχικές ή διανοητικές παθήσεις, των 
διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων, 
προστατεύει τους ανθρώπους που ζουν 
στην Ένωση από διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας και στηρίζει τη νομοθεσία 
της Ένωσης στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 49

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 
προγράμματα προωθούν ίσες ευκαιρίες 
για όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση το 
φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, 
τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την 
αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησής 
τους.

1. Όλα τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του σκέλους του 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, καθώς και οι πράξεις που 
υποστηρίζονται από το σκέλος 
Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία 
και το σκέλος Υγεία εξασφαλίζουν ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησής τους. Μέσω του ΕΚΤ, τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή στηρίζουν 
επίσης ειδικές στοχευμένες ενέργειες στο 
πλαίσιο όλων των ειδικών στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 με στόχο την 
αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και της 
εξέλιξης της σταδιοδρομίας των 
γυναικών στην απασχόληση, και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης της φτώχειας στον γυναικείο 
πληθυσμό, τη μείωση των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο, την 
καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο 
στερεοτύπων στην αγορά εργασίας, στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 
προαγωγή της συμφιλίωσης της 
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επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής 
για όλους, καθώς και την ίση κατανομή 
των ευθυνών φροντίδας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όλα τα προγράμματα προωθούν 
τις ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού, σεξουαλικών 
χαρακτηριστικών ή ταυτότητας φύλου, 
μέσω της ενσωμάτωσης της αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγησή 
τους. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, 
μέσω του ΕΚΤ +, στηρίζουν στοχευμένες 
δράσεις στο πλαίσιο οποιουδήποτε από 
τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 4. Οι εν λόγω δράσεις 
βελτιώνουν την προσβασιμότητα για 
άτομα με αναπηρία, με σκοπό τη 
βελτίωση της ένταξής τους στην 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, και, μέσω αυτής, τη βελτίωση 
της κοινωνικής τους ένταξης, τη μείωση 
των ανισοτήτων όσον αφορά το 
μορφωτικό τους επίπεδο και την 
κατάσταση της υγείας τους, καθώς και 
τη διευκόλυνση της μετάβασης από 
υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από 
ιδρύματα ή οικοτροφεία σε υπηρεσίες 
φροντίδας που βασίζονται στην 
οικογένεια και στις τοπικές κοινότητες, 
ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν 
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πολλαπλές διακρίσεις.

Τροπολογία 51

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 52

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 ενωσιακό 
πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά μετά το 2020, το 
Erasmus, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο για 
τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις 
αξίες, 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 
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αλληλεπικαλύψεις των προσπαθειών και 
μεριμνούν για τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των αρμοδίων για την υλοποίηση, ώστε να 
εξασφαλιστούν συνεκτικές και 
απλουστευμένες δράσεις στήριξης.

Τροπολογία 53

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

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 πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ΕΚΤ+ όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα και τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 54

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 
για την κοινωνική ένταξη και την 
αντιμετώπιση της υλικής στέρησης που 
ορίζονται στα σημεία vii) έως xi), στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
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υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 55

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 της υλικής 
στέρησης που ορίζεται στο σημείο xii) του 
άρθρου 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία 56

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, 
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.

Τα κράτη μέλη που έχουν ένα ποσοστό 
νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης πάνω από τον 
μέσο όρο της Ένωσης το 2019, με βάση τα 
στοιχεία της Eurostat, διαθέτουν 
τουλάχιστον το 15 % 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.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
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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, 
διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των πόρων 
του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για τα έτη 2026 έως 2027 σε 
αυτές τις δράσεις.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, 
τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε 
οικονομικά μη ενεργούς και μακροχρόνια 
άνεργους νέους και εφαρμόζουν 
στοχοθετημένα μέτρα ευαισθητοποίησης.

Κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, 
τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε 
οικονομικά μη ενεργούς και μακροχρόνια 
άνεργους νέους, συμπεριλαμβανομένων 
των Ρομά, των ατόμων με αναπηρία και 
των υπηκόων τρίτων χωρών, και 
εφαρμόζουν στοχοθετημένα μέτρα 
ευαισθητοποίησης.

Τροπολογία 59

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+

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει την 
ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, των εθνικών φορέων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων 
σχετικών ή αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων στον προγραμματισμό, στην 
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στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης.

υλοποίηση, στην παρακολούθηση και 
στην αξιολόγηση όλων των 
προγραμμάτων που υποστηρίζονται από 
το σκέλος του ΕΚΤ+, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
πολιτικών και προγραμμάτων 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, εξάλειψης
της φτώχειας, κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 62

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

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

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

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) στήριξη της ανάπτυξης του 
οικοσυστήματος της αγοράς σε σχέση με 
την παροχή μικροχρηματοδότησης σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς κατά τη φάση εκκίνησης 
και τη φάση ανάπτυξης, ιδίως όταν 
απασχολούν άτομα σε ευάλωτη 
κατάσταση και όταν δημιουργούνται και 
διευθύνονται από επιχειρηματίες που 
προέρχονται από μειονεκτούσα κοινωνική 
ομάδα, όπως Ρομά, υπήκοοι τρίτων 
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χωρών, άτομα με αναπηρία κ.λπ.·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) καθοδήγηση για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών υποδομών 
(συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, της 
μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα 
στην φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και 
τοπικής κοινότητας, της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και της μακροχρόνιας 
φροντίδας) που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Τροπολογία 66

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 67

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συστήματα πληροφόρησης για τη 
διάδοση στοιχείων σχετικά με τους τομείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 

iii) συστήματα πληροφόρησης για τη 
συλλογή, ανάλυση και διάδοση στοιχείων
και δεδομένων σχετικά με τους τομείς που 
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παράγραφος 1· αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

Τροπολογία 68

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) εκδηλώσεις, συνέδρια και 
σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών και 
σχετικών ΜΚΟ.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει 
συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης 
ή κάθε διεθνής οργανισμός.

β) Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει 
συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης 
ή κάθε διεθνής οργανισμός που λειτουργεί 
εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επένδυση στην προαγωγή της 
υγείας και την πρόληψη νόσων

i) επένδυση στην προαγωγή της 
υγείας (συμπεριλαμβανομένης της 
ψυχικής υγείας) και την πρόληψη νόσων 
με ειδική προσοχή στις μειονεκτούσες 
κοινωνικές ομάδες

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 163 της 
ΣΛΕΕ

Επιτροπή ΕΚΤ+

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 74

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

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

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης, έναν 
αντιπρόσωπο των οργανώσεων των 
εργαζομένων, έναν αντιπρόσωπο των 
οργανώσεων των εργοδοτών, έναν 
εκπρόσωπο των σχετικών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών που 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων του ΕΚΤ 
+, έναν εκπρόσωπο των φορέων για την 
ισότητα ή άλλων ανεξάρτητων φορέων 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και 
έναν αναπληρωτή για κάθε μέλος, για 
μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Σε 
περίπτωση απουσίας ενός τακτικού 
μέλους, ο αναπληρωτής του συμμετέχει 
αυτοδικαίως στη διαδικασία.

Τροπολογία 75

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, τις σχετικές
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τους φορείς για την ισότητα σε 
επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 77

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

— Ρομά**,

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1β – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μειονότητες (εκτός από τους 
Ρομά),

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αριθμός υποστηριζόμενων 
παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Αριθμός Ρομά τελικών 
αποδεκτών·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

— Αριθμός τελικών αποδεκτών με 
αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων εκτός 
από τους Ρομά),

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— Αριθμός Ρομά τελικών 
αποδεκτών,

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

— Αριθμός τελικών αποδεκτών με 
αλλοδαπή προέλευση, μειονοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων εκτός 
από τους Ρομά),
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