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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 θεσπίζει το 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), το 
οποίο προβλέπει συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων σε έναν περιορισμένο αριθμό στόχων 
σε σχέση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Η στρατηγική αυτή προωθεί επτά εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», η 
«Νεολαία σε κίνηση» και η «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού». 

Οι προτεραιότητες διάθεσης των πιστώσεων πρέπει να εξεταστούν και να αναπτυχθούν στο 
ανωτέρω πλαίσιο.

Η στρατηγική για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας επιμένει στην πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη να προσφέρουν τα κράτη μέλη εναλλακτικές 
λύσεις κατάρτισης και σχολικής εκπαίδευσης. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της 
κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων που εγγυώνται καλύτερες προοπτικές 
απασχόλησης διά βίου. Η έκθεση PE 2011/2067 (INI) του ΕΚ επιμένει στην ενεργοποίηση 
του ΕΚΤ για τις προτεραιότητες αυτές. 

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» αποσκοπεί στη μείωση από 15% σε 10% της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση του ποσοστού πτυχιούχων από 31 % σε 40 % έως 
το 2020. Δίδει έμφαση στο επίπεδο ειδίκευσης των φοιτητών καθώς και των σπουδαστών 
επαγγελματικών σχολών. Η έκθεση 2010/2307(INI) του ΕΚ συνιστά να εγκρίνει το ΕΚΤ τη 
χρηματοδότηση πολυδιάστατων μέτρων, που καλύπτουν την απασχόληση, την κινητικότητα, 
την κοινωνική ένταξη και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού» προωθεί την καινοτομία και τον κοινωνικό πειραματισμό στις διάφορες 
μορφές που μπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια της ζωής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την 
έκθεσή του  2011/2052(INI), συνιστά να συνεισφέρει το ΕΚΤ σε αυτή την ευρηματική 
πρωτοβουλία και ζητεί από την Επιτροπή «την ενίσχυση της συμμετοχής της οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής (...) καθώς και όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών»1. 

Τέλος, το ψηφιακό θεματολόγιο  αποσκοπεί στη μείωση κατά το ήμισυ έως το 2015 του 
ελλείμματος δεξιοτήτων και ψηφιακού γραμματισμού και συνιστά τη δημιουργία δομών 
κατάρτισης στις ΤΠΕ για ενήλικες. Προβλέπει σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό γραμματισμό 
και ειδικές δράσεις κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες για τις ομάδες που κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Η παρούσα γνωμοδότηση προτίθεται να φωτίσει τις πτυχές που παραμελεί το ΕΚΤ, όπως τη 
συμμετοχή των πολιτών, τους νέους, την πολιτιστική διάσταση, την κατάρτιση και τον 
αθλητισμό.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=FR#title1
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Οι νέοι

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
την προώθηση της ισότητας πρόσβασης σε προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου καθώς και τη σημασία της καταπολέμησης της ανεργίας των 
νέων. Συνεπώς πρέπει να επιμείνει στο να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των ανθρώπων της 
γενιάς αυτής που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης και να τους συμπεριλάβει ρητά στους 
δικαιούχους των χρηματοδοτήσεων, χρηματοδοτώντας παράλληλα δράσεις που θα 
ευνοήσουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Πολιτιστικές πτυχές

Το Συμβούλιο, στα «Συμπεράσματα για τις πολιτιστικές και δημιουργικές ικανότητες και το 
ρόλο τους στην οικοδόμηση του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης», καλεί τα κράτη μέλη  
«να ασπασθούν τη συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών ικανοτήτων ως βάσης για 
βιώσιμες θέσεις εργασίας και κοινωνική καινοτομία, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις δυνατότητες που προσφέρει (…) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»1. 

Το αυτό έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του σχετικά με την απελευθέρωση 
του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, «ζητεί από την 
Επιτροπή να προωθεί κοινές έρευνες και προγράμματα σύμπραξης μεταξύ των ΚΠΔ και του 
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης, 
εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό στους πολίτες δημιουργικές και διαπολιτισμικές 
δεξιότητες, να διευκολύνει την εφαρμογή νέων δημιουργικών τεχνικών και νέων 
δημιουργικών εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης, να ενισχύει τη διά βίου εκπαίδευση 
και κατάρτιση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεδομένων των ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων που σημειώνονται στο συγκεκριμένο τομέα». 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη συνοχή, η συμβολή του 
πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη λαμβάνεται υπόψη μόνο ως πολιτιστική 
κληρονομιά και τουρισμός.  Η πρόταση της Επιτροπής για τα διαρθρωτικά τομέα 2014-2020 
δεν εξετάζει τον πολιτισμό σε ευρύτερη θεώρηση.

Ο πολιτισμός είναι, ωστόσο, αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την εκπαίδευση, την κοινωνική 
ένταξη και την καινοτομία και, συνεπώς, με τη στρατηγική ΕΕ 2020. Η πολλαπλή συμβολή 
του πολιτισμού στην εκπαίδευση και στη μάθηση μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
τεχνογνωσίας και στην κοινωνική ένταξη χάρη στην προληπτική του δράση έναντι των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων δικαιολογεί την ένταξη στα σχεδιαζόμενα μέτρα 
προγραμμάτων με δεσπόζουσα πολιτιστική χροιά.

Αθλητισμός

Το ΕΚΤ θα έπρεπε να δώσει μια θέση στον αθλητισμό ως μέσο που ευνοεί την κοινωνική 
ενσωμάτωση, την ένταξη και την ισότητα ευκαιριών. 

                                               
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις πολιτιστικές και δημιουργικές ικανότητες και το ρόλο τους στην 
οικοδόμηση του διανοητικού κεφαλαίου της Ευρώπης, 2011/C 372/05, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:FULL:FR:PDF, p. 21.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 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 ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
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, τη στήριξη και την 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως των νέων ανθρώπων· 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.
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών 
απασχόλησης, θα πρέπει να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσμική 
ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, της συμμετοχής 
των πολιτών και των ευκαιριών 
απασχόλησης για όλους, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένης 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και να 
ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα των 
φορέων παροχής απασχόλησης, 
εκπαίδευσης και κοινωνικών πολιτικών.

Τροπολογία 3
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, 

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της διαρκούς ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολύ 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών του τομέα 
του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, και η εξασφάλιση ότι 
τα άτομα μπορούν να συναντηθούν, 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 πρέπει να 
συμπεριλάβει τη συμβολή των 
πολιτιστικών και δημιουργικών 
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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.

δεξιοτήτων που ευνοούν την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή εργασία και να στηρίξει τη 
μετάβαση των εργαζομένων 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 4

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. Το 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. Το 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 και θα 
έχει στόχο τη μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και της φτώχειας. 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 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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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 δεικτών παραγωγής και 
αποτελεσμάτων, το οποίο να λαμβάνει 
υπόψη ποιοτικά θέματα, όπως ο διαρκής 
χαρακτήρας των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων, οι επιπτώσεις όσον αφορά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή την 
κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

(9) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των ενεργειών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στη 
χρηστή διακυβέρνηση και στην εταιρική 
σχέση μεταξύ όλων των σχετικών 
εδαφικών και κοινωνικοοικονομικών 
φορέων, ιδίως των κοινωνικών εταίρων, 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Είναι, επομένως, απαραίτητο τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν την ενεργό
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των 
τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην υλοποίηση των 
ενεργειών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η στήριξη για την κοινωνική 
καινοτομία έχει πολύ μεγάλη σημασία για 
τη διαμόρφωση πολιτικών που 
ανταποκρίνονται περισσότερο στην 
κοινωνική αλλαγή και για την ενθάρρυνση 
και υποστήριξη καινοτόμων κοινωνικών 
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η δοκιμή και 
αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων πριν 
αυτές εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα
έχουν καθοριστική σημασία για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πολιτικών και επομένως δικαιολογούν τη 
διάθεση ειδικής στήριξης από το ΕΚΤ.

(12) Η στήριξη για την κοινωνική 
καινοτομία, με την ενθάρρυνση και την 
υποστήριξη των καινοτόμων κοινωνικών 
επιχειρήσεων που, ως εκ της φύσεώς τους 
και λόγω του δυναμικού τους από 
πλευράς βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, 
συντελούν στην κοινωνική και οικονομική 
δυναμική, έχει πρωταρχική σημασία.
Ειδικότερα, η δοκιμή και αξιολόγηση 
καινοτόμων λύσεων έχουν καθοριστική 
σημασία για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πολιτικών και 
επομένως δικαιολογούν τη διάθεση ειδικής 
στήριξης από το ΕΚΤ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κινητοποίηση των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και των κύριων στόχων της. Τα 
εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, οι καθοδηγούμενες από 
κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
και να υποστηριχθούν, ώστε να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο 
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 
δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

(14) Η κινητοποίηση των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και των κύριων στόχων της. Τα 
εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των 
πολιτών, οι καθοδηγούμενες από 
κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
και να υποστηριχθούν, ώστε να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 
δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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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. σε 
σπουδαστές, στη μαθησιακή 
κινητικότητα, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, τη σωματική άσκηση και
την άθληση, την κοινωνική ένταξη, την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη 
συμμετοχή των πολιτών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτά τα πράττει υποστηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην επιδίωξη των 
προτεραιοτήτων και των κύριων στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Το ΕΚΤ θα στηρίζει τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών 
και ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και τις συστάσεις του Συμβουλίου 
αναφορικά με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων.

2. Αυτά τα πράττει υποστηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην επιδίωξη των 
προτεραιοτήτων και των κύριων στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, με στόχο την εξασφάλιση 
ενισχυμένης κοινωνικής συνοχής. Το 
ΕΚΤ θα στηρίζει τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση πολιτικών και ενεργειών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών και τις 
συστάσεις του Συμβουλίου αναφορικά με 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 



AD\904625EL.doc 11/22 PE485.908v02-00

EL

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.

συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι νέοι, τα 
παιδιά, οι εθνοτικές μειονότητες, οι 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και
ομάδες που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε
οργανώσεις, 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 δε στον κοινωνικό, τον 
κοινωνικο-πολιτιστικό και στον 
πολιτιστικό τομέα, καθώς και στους 
τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης, των κοινωνικών 
πολιτικών και του αθλητισμού.

Τροπολογία 12

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·

θ) της πρόσβασης στην αξιοπρεπή 
εργασία για αναζητούντες θέση εργασίας 
και οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
της υποστήριξης της συμβουλευτικής, της
κινητικότητας, της επανεκπαίδευσης και 
της απόκτησης δεξιοτήτων·

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 

iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας, της 
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επιχειρήσεων· διαρκούς ανάπτυξης και μεταβίβασης 
επιχειρήσεων, ειδικότερα για τις πολύ 
μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις·

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης, 
κυρίως μέσω της άθλησης·

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Επένδυση στην εκπαίδευση, στις 
δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση μέσω:

β) Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική επιμόρφωση και τη 
μαθητεία, στις δεξιότητες, στα προσόντα
και στη διά βίου μάθηση μέσω:

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου και της προαγωγής της 
ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας 
προσχολική, πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

i) της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου και της προαγωγής της 
ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας 
προσχολική, πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική 
κατάρτιση·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) της βελτίωσης της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του ανοικτού 
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας και
ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, με 
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων 
συμμετοχής και ολοκλήρωσης·

ii) της βελτίωσης της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του ανοικτού 
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και των μέτρων επαγγελματικής
κατάρτισης, με σκοπό τη βελτίωση των 
επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και της ενίσχυσης της 
συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

iii) της βελτίωσης της πρόσβασης των 
νέων στη διά βίου μάθηση και τη 
μαθησιακή κινητικότητα, της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων, των 
γνώσεων, των προσόντων και των
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και 
της ενίσχυσης της συνάφειας των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με την αγορά εργασίας·

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) υποστηρίζοντας την προώθηση των 
ευκαιριών και των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και μέσω της 
επιμόρφωσης σε πολιτιστικό, 
καλλιτεχνικό και δημιουργικό επίπεδο·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) της προαγωγής της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων·

v) της προαγωγής της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών και 
πολιτιστικών επιχειρήσεων·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) την προώθηση της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας 
μέσω της στήριξης στις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις σε 
τομείς αιχμής, περιλαμβανομένων των 
τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, καθώς και σε 
ορισμένες μη κυβερνητικές και 
συνεταιριστικές οργανώσεις·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi β) την προώθηση των πολιτιστικών 
προϊόντων και της ευρύτερης δυνατής 
πρόσβασης στις πολιτιστικές και 
δημιουργικές ευκαιρίες· 

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) της ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς 
που παρέχουν απασχόληση, εκπαίδευση 

ii) της ανάπτυξης ικανοτήτων για
ενδιαφερομένους, ειδικότερα για τους 
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και κοινωνικές πολιτικές καθώς και για
τομεακά και εδαφικά σύμφωνα για 
κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕE) αριθ. [.../...], που 
εφαρμόζουν κοινωνικές και πολιτιστικές 
πολιτικές, για τη νεολαία, την
απασχόληση, την εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση καθώς και τομεακά και 
εδαφικά σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ 
των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) της βελτίωσης της προσβασιμότητας 
στις τεχνολογίες πληροφοριών και της 
επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και 
ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης του 
ψηφιακού αλφαβητισμού, της επένδυσης 
στην ηλεκτρονική ένταξη, στις 
ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές 
επιχειρηματικές δεξιότητες·

β) της βελτίωσης της προσβασιμότητας 
στις τεχνολογίες πληροφοριών και της 
επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και 
ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης του 
ψηφιακού αλφαβητισμού, της επένδυσης 
στην ηλεκτρονική ένταξη, στις 
ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές 
επιχειρηματικές δεξιότητες, μεταξύ άλλων 
με εφαρμογές στην προώθηση και την 
καλύτερη αξιοποίηση της υλικής και της 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
πολιτιστικού τουρισμού·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) της ενίσχυσης της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης 
μεταπτυχιακών σπουδών, της κατάρτισης 
των ερευνητών, δραστηριοτήτων 
δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικών και 

γ) της ενίσχυσης της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, μέσω της ανάπτυξης 
μεταπτυχιακών σπουδών και 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της 
κατάρτισης των ερευνητών, της 
ανάπτυξης καινοτόμων δικτύων, π.χ. 
στον τομέα του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, δραστηριοτήτων δικτύωσης 
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τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων· και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων και 
αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό.

δ) της βελτίωσης των συνθηκών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων, μέσω προαγωγής της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, 
των επιχειρηματιών και των εργαζομένων 
και αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάρτισης των νέων και προγραμμάτων 
μαθητείας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
οι ειδικοί δείκτες προγράμματος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι 
δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους 
αριθμούς..

1. Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού και 
οι ειδικοί δείκτες προγράμματος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]. Όλοι οι 
δείκτες εκφράζονται σε απόλυτους 
αριθμούς και συνεκτιμούν την ποιοτική 
διάσταση.

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη κυβερνητικών οργανώσεων
και της κοινωνικής οικονομίας, στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

Τροπολογία 29

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 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 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 

3. Για την ενθάρρυνση της ενεργού και
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 και του 
πολιτισμού, της ισότητας των φύλων και 
των ίσων 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 
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κυβερνητικές οργανώσεις. μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 
της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, της μείωσης των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο στην αγορά 
εργασίας, την καταπολέμηση των σχετικών 
με το φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, καθώς και την 
προαγωγή της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 
τους άνδρες και τις γυναίκες.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 
της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, 
της μείωσης των διακρίσεων που 
βασίζονται στο φύλο στην αγορά εργασίας, 
την καταπολέμηση των σχετικών με το 
φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, καθώς και την προαγωγή 
της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και 
της ιδιωτικής ζωής για τους άνδρες και τις 
γυναίκες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, 
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […], και μέσω ειδικών 
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στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως 
στόχο άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, 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 σε 
υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στην 
κοινότητα.

στοχευμένων ενεργειών στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii). Οι εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως 
στόχο άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, τη 
βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, τη 
μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την 
εκπαίδευση, την πρόσβαση στον 
πολιτισμό, το μορφωτικό τους επίπεδο και 
την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και 
τη διευκόλυνση της μετάβασης από 
υπηρεσίες φροντίδας παρεχόμενες από 
ιδρύματα σε υπηρεσίες φροντίδας που 
βασίζονται στην κοινότητα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν θέματα για 
κοινωνική καινοτομία, ανταποκρινόμενα 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων τους.

2. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν θέματα για 
κοινωνική καινοτομία, ανταποκρινόμενα 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με τη νεολαία και τον πολιτισμό.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανάπτυξη 
ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, 
ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της 
αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας 
δικτύων και της διάδοσης καλών 

3. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανάπτυξη 
ικανότητας για κοινωνική και πολιτιστική
καινοτομία, ειδικότερα μέσω της 
υποστήριξης της αμοιβαίας μάθησης, της 
δημιουργίας δικτύων και της διάδοσης 
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πρακτικών και μεθοδολογιών. καλών πρακτικών και μεθοδολογιών.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη διακρατική 
συνεργασία με στόχο την προαγωγή της 
αμοιβαίας μάθησης και, μέσω αυτής, την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ. Στη διακρατική συνεργασία 
συμμετέχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη.

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη διακρατική 
συνεργασία με στόχο την προαγωγή του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, της αμοιβαίας 
μάθησης και, μέσω αυτής, την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ. Στη 
διακρατική συνεργασία συμμετέχουν 
εταίροι από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

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
(ΕΕ) 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 (ΕΕ) αριθ. […].

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

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) 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 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

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