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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

23 περίπου εκατ. άτομα στην Ευρώπη είναι άνεργα ενώ 30 εκατ. απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να διαδραματίσει 
βασικό ρόλο σε σχέση με την επίτευξη των κοινωνικών στόχων και των στόχων για την 
απασχόληση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως πολιτική 
προτεραιότητα με την ανάλογη χρηματοδότηση.

Ο δημοσιονομικός φάκελος του ΕΚΤ για την περίοδο 2014-2020 δεν αναφέρεται στην 
πρόταση κανονισμού για το ΕΚΤ αλλά στην πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων για 
το σύνολο των Ταμείων.1 Το άρθρο 84(3) της τελευταίας προβλέπει ότι "Τουλάχιστον το 25% 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% 
για τις περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ". Συνολικά, στην περίπτωση που τα όρια αυτά δεν 
μειωθούν, τούτο θα ισοδυναμεί με 84 τουλάχιστο δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2011) και 
αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο συνολικό μερίδιο 25% του ΕΚΤ επί των συνολικών πόρων για 
το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (σύμφωνα με τον υπολογισμό που 
παρατίθεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ένας προϋπολογισμός για το 2020").2
Συγκριτικά, οι πόροι του ΕΚΤ για την περίοδο 2007 - 2013 του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου (ΠΔΠ) ανέρχονταν σε 78 εκατ. ευρώ σε τιμές 2011, δηλαδή στο. 22% των 
διαθεσίμων διαρθρωτικών πόρων και των πόρων για συνοχή. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση 
που η πρόταση της Επιτροπής για το ΕΚΤ εγκριθεί, θα αντιπροσωπεύει αύξηση σε σχετικούς 
όρους σε σύγκριση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο για το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής. Θα έπρεπε ωστόσο νε έχουμε κατά νου ότι στο πλαίσιο των προτάσεων της 
Επιτροπής, το συνολικό χαρτοφυλάκιο για τα Ταμεία αυτά προβλέπεται να παγώσει σε 
ονομαστικές τιμές στο οριακό επίπεδο του 2013. Ο εισηγητής χαιρετίζει το ελάχιστο αυτό 
μερίδιο και θεωρεί ότι πρέπει απολύτως να διατηρηθεί, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για 
καινοτομία σε σύγκριση με το ισχύον ΠΔΠ. Ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης την πεποίθηση 
που διατυπώθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι 
"χρειάζεται αύξηση πόρων τουλάχιστον 5% για το επόμενο ΠΔΠ" σε σύγκριση με το επίπεδο 
του 2013, ότι "τα ποσά που διατίθενται στην πολιτική συνοχής στην τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο" και ότι 
το ΕΚΤ πρέπει να χρηματοδοτείται ως πολιτική προτεραιότητα.

Στο άρθρο 84, παρ.3 και 5 περί κανονισμού κοινών διατάξεων, η Επιτροπή προτείνει επίσης 
τη διάθεση 2.5 δισ. για το μέσο επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση ανέχειας. Η 
χρηματοδότηση αυτή αφαιρείται από εθνικό χαρτοφυλάκιο του κάθε κράτους μέλους σε 
πλαίσιο ΕΚΤ. Ωστόσο, τη απουσία μιας αυτόνομης και πραγματικής νομικής βάσης που θα 
καθορίζει συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το πρόγραμμα και έχοντας 
κατά νου τις τελευταίες δηλώσεις της Επιτροπής, το μέλλον του προγράμματος παραμένει 
αμφιλεγόμενο.

Στον κανονισμό για το ΕΚΤ αυτό καθ' εαυτό, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση του 20% της 
χρηματοδότησης του ΕΚΤ στον τομέα της κοινωνικής ένταξης με επίκεντρο τα μέτρα για την 
                                               
1 COM(2011) 615
2 COM(2011) 500
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καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την πρόβλεψη ειδικής στήριξης για την ισότητα 
των φύλων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Τα κράτη μέλη θα συγκεντρώσουν το 80% 
της κατανομής σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και έως σε 4 θεματικούς στόχους του ΕΚΤ 
για τις πλέον ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 70% για τις περιφέρειες μετάβασης και το 60% 
για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η εφαρμογή της θεματικής αυτής συγκέντρωσης 
θα αποτελέσει τον πυρήνα των διαπραγματεύσεων για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και τις 
συμβάσεις σύμπραξης με τα κράτη μέλη. 

Όσον αφορά τις διατάξεις με επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, ο εισηγητής χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής για απλούστευση, ιδίως τις απλουστευμένες χρηματοδοτικές 
επιλογές με τη χρήση κατ' αποκοπήν ποσών και τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου 
κόστους. Ο εισηγητής τονίζει επιπλέον το μερίδιο ευθύνης των κρατών μελών στις 
προσπάθειες αυτές απλούστευσης. 

Η χρηστή οικονομική διαχείριση και η διαφάνεια αποτελούν επίσης βασικούς παράγοντες. Ο 
εισηγητής προτείνει επομένως τη συμπερίληψη περισσοτέρων αναφορών στις διατάξεις του 
υπό συζήτηση σήμερα δημοσιονομικού κανονισμού και ζητεί δείκτες με περισσότερη 
διαφάνεια καθώς και δείκτες για τα αποτελέσματα των στόχων.

Ο εισηγητής επιμένει επίσης στην ανάγκη, τόσο για βελτίωση του συντονισμού, όσο και για 
συμπράξεις μεταξύ του ΕΚΤ και άλλων προγραμμάτων, ιδιαίτερα το προτεινόμενο 
Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το προτεινόμενο πρόγραμμα "Erasmus για όλους". 
Χρειάζονται ακριβείς στόχοι προκειμένου να εντοπισθούν τα προγράμματα προς 
χρηματοδότηση και τα μέσα για τη χρηματοδότηση αυτή. Ο εισηγητής προτείνει ιδιαίτερα 
τον καλύτερο προσδιορισμό του στόχου του ΕΚΤI για "ενεργή ένταξη" και τη διευκρίνιση 
της σχέσης μεταξύ ΕΚΤ και Προγράμματος για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία. 
Πράγματι, τα δύο αυτά μέσα πρόκειται αμφότερα να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της 
αποκαλούμενης "κοινωνικής καινοτομίας" και των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης 
(EURES), υπό διαφορετικούς όμως κανόνες διοίκησης και ως εκ τούτου, σε διαφορετικά 
επίπεδο. Ενώ οι EURES θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Πρόγραμμα για 
την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, η Επιτροπή προτείνει τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων των EURES σε σχέση με την πρόσληψη και τη σχετική ενημέρωση, την 
παροχή συμβουλών και υπηρεσιών καθοδήγησης σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Τα 
προγράμματα "Κοινωνικής καινοτομίας" θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο του άξονα PROGRESS του Προγράμματος Κοινωνικής Αλλαγής 
και Καινοτομίας και σε μεταγενέστερο στάδιο να αναπτυχθούν ευρύτερα σε πλαίσιο ΕΚΤ με 
τη συγχρηματοδότηση των κρατών μελών. Το ΕΚΤ θα μπορούσε επίσης να προωθήσει 
απευθείας την "κοινωνική καινοτομία" εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του. Παρομοίως, 
οι υποδομές για τη δια βίου εκμάθηση πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το προτεινόμενο 
πολυετές πρόγραμμα "Erasmus για όλους".
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με τις «Επενδύσεις 
στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς"1· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι 
πόροι για το προσεχές ΠΔΠ ώστε η 
Ένωση να είναι σε θέση να εκπληρώσει 
τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας καθώς και να αντιδράσει σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε 
σχέση με το επίπεδο του 2013, δεν θα 
είναι δυνατή παρά μια περιορισμένη μόνο 
συνεισφορά στην προσπάθεια να 
επιτευχθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις 
επί των οποίων έχει συμφωνήσει η 
Ένωση και να εφαρμόζεται η αρχή της 
ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το 
Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται αυτή 
την προσέγγιση, να εντοπίσει με σαφήνεια 
ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή 
σχέδιά του θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
_______________
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1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. Υπενθυμίζει τη θέση του όπως 
διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 7ης 
Ιουνίου 20111, για τη συνέχιση του μέσου 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας στην Ένωση στο 
πλαίσιο της προσεχούς πολυετούς 
δημοσιονομικής περιόδου· παροτρύνει 
την Επιτροπή να προτείνει την 
προσήκουσα νομική βάση· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι οι στόχοι του ΕΚΤ και του 
Προγράμματος για τα άτομα σε ανέχεια 
δεν ταυτίζονται πλήρως·
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0338.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να 
αναπτύξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συνθήκης, το ΕΚΤ θα πρέπει να συνεκτιμά 
τις απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 

(2) Το ΕΚΤ θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να στηρίξει τη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, 
να προαγάγει την εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση, να αναπτύξει ενεργές 
πολιτικές ένταξης και να καταπολεμήσει 
την φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης και στο πλαίσιο των 
καθηκόντων που του ανατίθενται από το 
άρθρο 162 της Συνθήκης και με τον τρόπο 
αυτό να συμβάλει στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα 
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την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

με το άρθρο 174 της Συνθήκης. Σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της συνθήκης, το ΕΚΤ θα 
πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς", 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι 
"μία από τις μεγάλες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς 
της, η αύξηση της ανάπτυξης, η 
καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας, η 
εστίαση στην εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών εργασίας και σε κοινωνικές 
συνθήκες που θα βελτιώνουν τις 
επιδόσεις της απασχόλησης, η προώθηση 
της αξιοπρεπούς εργασίας, η διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και η μείωση της φτώχειας"·
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στο ίδιο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπογράμμιζε "το θεμελιώδη 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) στη επίτευξη των 
κοινωνικών στόχων και των στόχων 
απασχόλησης που θέτει η στρατηγική 
Ευρώπη 2020" δηλώνοντας ότι πιστεύει 
πως "το ΕΚΤ πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως πολιτική προτεραιότητα και να 
χρηματοδοτείται κατ' αντιστοιχία και 
πρέσβευε "μία πιο στρατηγική εφαρμογή 
του ΕΚΤ για την προαγωγή της ισότητας 
γυναικών και ανδρών, την πρόσβαση και 
την επανένταξη στην αγορά εργασίας, την 
καταπολέμηση της ανεργίας"·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Κατά τη διάρκεια του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2007-
2013, το ΕΚΤ προικοδοτήθηκε με 78 δισ. 
ευρώ (σε τιμές 2011). Στην Ανακοίνωσή 
της "Ένας προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 20201, η Επιτροπή προτείνει για 
το ΠΔΠ 2014-2020 ελάχιστο συνολικό 
μερίδιο του ΕΚΤ ύψους 25% του 
συνολικού προϋπολογισμού για το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής (δηλαδή 
τουλάχιστον 84 δισ. ευρώ σε τιμές 2011). 
Πολλά μέσα της αγοράς εργασίας 
εξαρτούν την ύπαρξή τους από το ΕΚΤ. 
Εάν τα κράτη μέλη εξακολουθήσουν να 
ζητούν περαιτέρω εξοικονομήσεις στο 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα μέσα της αγοράς εργασίας 
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στο σύνολο της ΕΕ θα μειωθούν, 
καθιστώντας έτσι αδύνατη τη μείωση 
των ποσοστών ανεργίας.
______________
1 COM(2011)0500 τελ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση, ·την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει ιδιαίτερα
να στηρίξει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
απασχόλησης (δραστηριότητες EURES) 
όσον αφορά τις προσλήψεις και τις 
σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών και δημογραφικών
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
οικονομική παγκοσμιοποίηση, την 
τεχνολογική αλλαγή και ένα συνεχώς 
γηράσκον εργατικό δυναμικό, καθώς και 
αυξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες και 
εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς 
και σε ορισμένες περιφέρειες. Αυτές 
κατέστησαν εντονότερες λόγω της 
πρόσφατης οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που οδήγησε 
σε αυξημένα επίπεδα ανεργίας, πλήττοντας 
ειδικότερα νεαρά άτομα και άλλες 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες. Το 
ΕΚΤ θα πρέπει να έχει στόχο την 
προώθηση και δημιουργία της 
απασχόλησης και τη στήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
επένδυση στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση, ·την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας. Προωθώντας 
την καλύτερη λειτουργία των αγορών 
εργασίας, με τη βελτίωση της διακρατικής 
και γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει να 
στηρίξει τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
απασχόλησης (δραστηριότητες EURES) 
όσον αφορά τις προσλήψεις και τις 
σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 
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παρακολουθεί συστηματικά τις 
δραστηριότητες της EURES και να 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη.
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, στις 
μεταβαλλόμενες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες καθώς και σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη.
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

Τροπολογία 9
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα 
με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

(7) Το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστήριξης 
των κρατών μελών στην υλοποίηση των 
εθνικών τους προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων. Το ΕΚΤ, ειδικότερα, θα 
αυξήσει την ενεργό υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου ποσού αποκλειστικά 
διατιθέμενου για τον σκοπό αυτό. Ανάλογα 
με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστεί στενότερη 
παρακολούθηση και βελτιωμένη 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέσω ενεργειών που υποστηρίζονται από 
το ΕΚΤ, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό 
σύνολο δεικτών εκροών και 
αποτελεσμάτων.

(8) Για να εξασφαλιστεί στενότερη 
παρακολούθηση και βελτιωμένη 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέσω ενεργειών που υποστηρίζονται από 
το ΕΚΤ, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό 
σύνολο διαφανών και αντικειμενικών
δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) είναι δεδομένο ότι για να 
εξασφαλιστεί η απασχόληση και η 
κοινωνική συνοχή απαιτείται 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση· 
το ΕΚΤ οφείλει να υποστηρίξει τόσο την 
δημιουργία διατομεακών και βασισμένων 
σε εδαφικά κριτήρια συμπράξεων όσο και 
τα προγράμματα αυτών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της Συνθήκης. Αξιολογήσεις 
έχουν καταδείξει τη σημασία της 
συνεκτίμησης του παράγοντα φύλου σε 
όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων, 
ενώ θα εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων.

(10) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της Συνθήκης. Αξιολογήσεις 
έχουν καταδείξει τη σημασία της 
συνεκτίμησης του παράγοντα φύλου σε 
όλες τις διαστάσεις των προγραμμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης και 
συνεπούς εκπόνησης, εκτέλεσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών,
ενώ θα εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος προγράμματος 
επικαλύπτει εν μέρει το πρόγραμμα για 
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την Κοινωνική Αλλαγή και την 
Καινοτομία, θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα 
για την αποφυγή της διπλής 
χρηματοδότησης στις ίδιες 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
με το ΕΚΤ υπό κοινή διαχείριση 
επικαλύπτουν εν μέρει εκείνες του 
προγράμματος για την Κοινωνική Αλλαγή 
και την Καινοτομία που τελεί υπό άμεση 
διαχείριση, θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα 
εις τρόπον ώστε να μην υπάρχει 
επικάλυψη ή διπλή χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
διαφορετικών τρόπων διαχείρισης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης οι 
συνέργιες ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 
Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για 
την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση 
και το Πολυετές πρόγραμμα για την 
Κοινωνική Αλλαγή και την 
Παγκοσμιοποίηση πρέπει να 
διαρθρωθούν με λογικό τρόπο 
προκειμένου να αυξηθεί η εκατέρωθεν 
αποτελεσματικότητα και να αποφευχθεί η 
χρηματοδοτική αλληλοεπικάλυψη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Με σκοπό την απλούστευση της 
χρήσης του ΕΚΤ και τη μείωση του 
κινδύνου σφαλμάτων καθώς και όσον 
αφορά τις ιδιαιτερότητες των πράξεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, ενδείκνυται η 
θέσπιση διατάξεων που συμπληρώνουν τα 
άρθρα 57 και 58 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. 

(16) Με σκοπό την απλούστευση της 
χρήσης του ΕΚΤ και τη μείωση του 
κινδύνου σφαλμάτων καθώς και όσον 
αφορά τις ιδιαιτερότητες των πράξεων που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, ενδείκνυται η 
θέσπιση διατάξεων που συμπληρώνουν τα 
άρθρα 57 και 58 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Η βελτίωση της εκτέλεσης και 
της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να 
αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη των στόχων του μέσου, 
εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν 
η χρηστή οικονομική διαχείριση του 
μέσου που θεσπίζεται με τον παρόντα 
κανονισμό, η κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, με 
παράλληλη εξασφάλιση ασφάλειας 
δικαίου και προσβασιμότητας του μέσου 
για όλους τους συμμετέχοντες. Δεδομένου 
ότι οι δραστηριότητες με το ΕΚΤ 
εκτελούνται υπό κοινή διαχείριση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την 
προσθήκη κανόνων που θα περιπλέξουν 
τη χρήση των πόρων από τους 
δικαιούχους.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών και 
τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου 
κόστους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
116 και 116α του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
απλούστευση για το δικαιούχο και μείωση 
του διοικητικού φόρτου για το σύνολο 
των συμμετεχόντων σε προγράμματα 
ΕΚΤ· Πιθανά εναπομένοντα υπόλοιπα 
των κατ' αποκοπή ποσών παραμένουν 
στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε 
σπουδαστές, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ.
στην απασχολησιμότητα, ιδίως μεταξύ 
νέων ανθρώπων, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

(18) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα 



PE487.777v03-00 16/24 AD\906328EL.doc

EL

Ένωσης, για τον τον ορισμό των 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου 
κόστους και των κατ' αποκοπή ποσών και 
των μέγιστων ποσών αυτών ανάλογα με 
τους διάφορους τύπους παρεμβάσεων 
καθώς και για τον καθορισμό των ειδικών 
κανόνων και προϋποθέσεων των 
βασισμένων στην πολιτική εγγυήσεων.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων 
μοναδιαίου κόστους και των κατ' αποκοπή 
ποσών και των μέγιστων ποσών αυτών 
ανάλογα με τους διάφορους τύπους 
παρεμβάσεων καθώς και για τον 
καθορισμό των ειδικών κανόνων και 
προϋποθέσεων των βασισμένων στην 
πολιτική εγγυήσεων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Το ΕΚΤ οφείλει να δημιουργεί 
προστιθέμενη αξία για τις πολιτικές των 
κρατών μελών και δεν πρέπει η διάθεση 
των πόρων του να συνδέεται ως εκ 
τούτου αυτόματα με την 
μακροοικονομική απόδοση ενός κράτους 
μέλους. 

Αιτιολόγηση

Η επιβολή επιπρόσθετων ποινών θα ενέτεινε τα προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν 
μακροοικονομικές δυσκολίες. Είναι προτιμότερο να μην αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ 
αλλά να επικεντρωθεί αντιθέτως στην συνδρομή των κρατών μελών προκειμένου να επιτύχουν 
αυτά ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.

Τροπολογία 21
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, οι 
εργαζόμενοι με λίγα προσόντα, τα άτομα 
με αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

(i) της πρόσβασης στην απασχόληση και 
στις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(viia) της προαγωγής της απασχόλησης 
ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην αγορά εργασίας, ιδίως δε ατόμων με 
αναπηρίες

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) της κατάρτισης για την ανάπτυξη 
καίριων δεξιοτήτων, ιδίως δε 
επιχειρηματικών και ενισχυτικών της 
απασχολησιμότητας·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας μέσω:

(γ) Προώθηση της ενεργού κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
μέσω:

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) της ενεργού ένταξης: (i) της ενεργού ένταξης μέσω:

Ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ενεργούς 
ένταξης – και συγκεκριμένα, προς 
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης 
και κάλυψη των ατόμων σε εργασιακή 
ηλικία – που στηρίζουν ολιστικές και 
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ειδικές οδούς προς την κατεύθυνση της 
ένταξης, της ποιότητας εργασίας και της 
κοινωνικής συμμετοχής(η οποία 
περιλαμβάνει μέτρα για την κοινωνική 
ενσωμάτωση και επανενσωμάτωση, και 
που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και 
περιεκτικές αγορές εργασίας.
- Ενσωμάτωση μιας προσέγγισης 
βασιζόμενης στον κύκλο ζωής 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή 
ολοκληρωμένης στήριξης για τη μείωση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού των παιδιών και των 
ηλικιωμένων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομ·

(ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

(iv) της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
εύρεσης εργασίας, της εκπαίδευσης, της
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (vi)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. γ (vi) των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τις 
κοινότητες·

1. γ (vi) των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τις 
κοινότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 
του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και 
στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου 
που διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
στρατηγική και οι ενέργειες που 
καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι συνεπείς και 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται από τις 
περιφέρειές τους και τις υπο-εθνικές 
αρχές τους στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και στις σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου που 
διατυπώθηκαν βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, ώστε να 
συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας και στην 
εκπλήρωση της αποστολής του ΕΚΤ, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο 

2. Τουλάχιστον 20% των συνολικών 
πόρων του EΚΤ σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθενται για τον θεματικό στόχο 
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«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας» που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

«Προώθηση της ενεργού κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» 
που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 
9 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη θεματική 
συγκέντρωση σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες:

3. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 
αρχές επιδιώκουν τη θεματική 
συγκέντρωση σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες:

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις περί θεματικής 
συγκέντρωσης δεν ισχύουν για πόρους 
που εντάσσονται σε συγκεκριμένους 
άξονες προτεραιότητας που έχουν 
διατεθεί εξ ολοκλήρου για μέτρα 
καινοτομίας ή για διακρατικά μέτρα.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων και των ίσων ευκαιριών, οι 
διαχειριστικές αρχές ένας επιχειρησιακού 

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε 
αυτές, ειδικότερα τους τομείς της 
κοινωνικής και της 
κοινωνικοπολιτισμικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων και των ίσων 
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προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

ευκαιριών, οι διαχειριστικές αρχές ένας 
επιχειρησιακού προγράμματος σε μια 
περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. […], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα 
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ δύναται να στηρίζει 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
καθοδηγούμενες από κοινότητες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […], εδαφικά σύμφωνα και 
τοπικές πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις
(ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 99 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

1. Το ΕΚΤ στηρίζει στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης καθοδηγούμενες από 
κοινότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], εδαφικά 
σύμφωνα και τοπικές πρωτοβουλίες, όπως 
κοινωνικοπολιτισμικές πρωτοβουλίες, για 
την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης 
της απασχόλησης των νέων, την 
εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη, 
καθώς και ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις (ΟΕΕ), όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 99 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […].

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
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σύμβαση εταιρικής σχέσης. σύμβαση εταιρικής σχέσης. Οι 
παρεμβάσεις αυτές θα συντονίζονται 
μεταξύ των διαφόρων μέσων και 
προγραμμάτων προκειμένου να 
αποφεύγεται η χρηματοδότηση 
επικαλύψεων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει ενέργειες και πολιτικές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
συστήματα καταμερισμού επιχειρηματικού 
κινδύνου, μετοχών και πιστωτικών τίτλων, 
εγγυητικών κεφαλαίων, κεφαλαίων 
χαρτοφυλακίου και δανειοδοτικών 
ταμείων.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει ενέργειες και πολιτικές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
συστήματα καταμερισμού επιχειρηματικού 
κινδύνου, μετοχών και πιστωτικών τίτλων, 
εγγυητικών κεφαλαίων, κεφαλαίων 
χαρτοφυλακίου, δανειοδοτικών ταμείων
και μικροπιστώσεων και σχετικών 
διακανονισμών.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΚΤ δύναται να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της πρόσβασης δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων σε κεφαλαιαγορές σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
εφαρμόζοντας ενέργειες και πολιτικές που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ 
και του επιχειρησιακού προγράμματος 
μέσω «εγγυήσεων του ΕΚΤ για 
υποστήριξη πολιτικής» με την προϋπόθεση 
σχετικής έγκρισης από μέρους της 
Επιτροπής.

Το ΕΚΤ δύναται να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της πρόσβασης δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων σε κεφαλαιαγορές σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
εφαρμόζοντας ενέργειες και συγκεκριμένα 
μικροπιστώσεις διακανονισμούς και
πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ΕΚΤ και του 
επιχειρησιακού προγράμματος μέσω
«εγγυήσεων του ΕΚΤ για υποστήριξη 
πολιτικής» με την προϋπόθεση σχετικής 
έγκρισης από μέρους της Επιτροπής.
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