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Τροποποίηση 1
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 a. έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με θέμα «Πολιτική για τη 
συνοχή: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά 
με την υλοποίηση των προγραμμάτων 
2007-2013» (COM(2010)110),

Or. en

Τροποποίηση 2
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 β. έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής,

Or. en
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Τροποποίηση 3
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 γ. έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΗ 2020 -
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
COM(2010) 2020,

Or. en

Τροποποίηση 4
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 δ. έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με τη 
στρατηγική έκθεση του 2010 εκ μέρους
της Επιτροπής για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που εγκρίθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση του 3023ου Συμβουλίου 
Υπουργών Εξωτερικών στο 
Λουξεμβούργο, στις 14 Ιουνίου 2010,

Or. en

Τροποποίηση 5
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 ε (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 ε. έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ανάπτυξη δράσεων που οδηγούν στην 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροποποίηση 6
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 στ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 στ. εκτιμώντας ότι η προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών αποτελούν τους κύριους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροποποίηση 7
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 ζ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 ζ. εκτιμώντας ότι η πολιτική για τη 
συνοχή χρειάζεται να είναι ένα αποδοτικό 
και αποτελεσματικό εργαλείο προς 
αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων που 
δημιούργησε η χρηματοπιστωτική κρίση 
και μείωση των διαφορών ανάμεσα στα 
επίπεδα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών,

Or. en
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Τροποποίηση 8
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Paragraph -1 h 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 η. εκτιμώντας ότι η πολιτική συνοχής 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πορεία 
προς πλήρη επίτευξη των στόχων ΕΕ 
2020, και συγκεκριμένα στον τομέα της 
απασχόλησης και κοινωνικών 
υποθέσεων, σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης και σε όλες τις 
γεωγραφικές περιοχές,

Or. en

Τροποποίηση 9
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 i 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

-1 θ. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να 
εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση και 
ευκαιρίες ανεύρεσης εργασίας, 
προωθώντας μεταξύ άλλων την ένταξη 
των εργαζομένων στην αγορά εργασίας 
και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη,

Or. en

Τροποποίηση 10
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013)
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να
εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου·

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013)
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, οι 
μελλοντικές εκθέσεις  της Επιτροπής θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου της πολιτικής για τη συνοχή 
επί της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, και συγκεκριμένα όσον αφορά 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη 
μείωση των κοινωνικών και οικονομικών
ανισοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης και την αναβάθμιση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου·

Or. en

Τροποποίηση 11
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013)
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013)
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η
οποία άλλαξε με τραγικό τρόπο το 
οικονομικό τοπίο στην ΕΕ, αύξησε την 
ανεργία, έριξε την οικονομική ανάπτυξη 
και επιδείνωσε το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, η έκθεση της Επιτροπής θα 
πρέπει να εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
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αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου· επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου·

Or. en

Τροποποίηση 12
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013) 
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου·

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013) 
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου· 
λυπάται που η συνεκτίμηση της ισότητας 
των φύλων στον προϋπολογισμό δεν 
εφαρμόζεται ικανοποιητικά από τα κράτη 
μέλη, και η η Επιτροπή παραμελεί επίσης 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά την αξιολόγηση της 
εφαρμογής·  τονίζει πως η συνεκτίμηση 
της ισότητας των φίλων στον 
προϋπολογισμό μπορεί να εξασφαλίσει 
την ορθή χρήση των πόρων και κατά 
συνέπεια να συμβάλει σημαντικά στην 
ισότητα των φύλων·

Or. de
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Τροποποίηση 13
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013) 
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου·

1. Επιδοκιμάζει τη στρατηγική έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή που συγχρηματοδοτούνται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (2007-2013) 
(COM(2010)110)· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξασφαλίζει μια πληρέστερα 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των σχεδίων που έχουν 
επιλεγεί, όσον αφορά τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, την 
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου·
φρονεί πως η καθιέρωση ενός καλύτερου 
συστήματος παρακολούθησης και 
αξιολόγησης είναι άκρως σημαντικό για 
την επίτευξη μιας πιο στρατηγικής και 
προσανατολισμένης σε αποτελέσματα 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροποποίηση 14
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1 a. αναμένει ότι αποτελεσματικές και 
ποσοτικά μετρήσιμες πρωτοβουλίες από 
τα κράτη μέλη - χρηματοδοτούμενες από 
το ΕΚΤ - θα συμβάλουν στην επίτευξη 
του στόχου κατά της φτώχειας της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020·
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Or. en

Τροποποίηση 15
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

1 β. καλεί την Επιτροπή να προσθέσει 
στις μελλοντικές εκθέσεις αναφορά στην 
αμοιβαία αλληλεπίδραση και 
συμπληρωματικότητα των Διαρθρωτικών 
Ταμείων καθώς και στην αλληλεπίδρασή 
τους με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροποποίηση 16
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή
"Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας"· συνιστά ωστόσο ένθερμα να
δοθεί προτεραιότητα στην κινητοποίηση 
των πόρων για την επίτευξη του στόχου
για τη μείωση της φτώχειας της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση 
της φτώχειας·

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή
"Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας"· συνιστά ωστόσο ένθερμα να
κινητοποιηθούν αμέσως όλα τα αναγκαία 
ποσά και να διατεθούν σωστά για την 
επίτευξη του στόχου της μείωσης της
φτώχειας, της αποδοτικής από πλευράς 
πόρων και ανταγωνιστικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης 
και της οικονομίας με υψηλή 
απασχόληση που θα έχει ως αποτέλεσμα 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, όλα όσα 
αποτελούν δηλαδή τους στόχους 
προτεραιότητας της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020·
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Or. en

Τροποποίηση 17
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή
"Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας"· συνιστά ωστόσο ένθερμα να
δοθεί προτεραιότητα στην κινητοποίηση 
των πόρων για την επίτευξη του στόχου 
για τη μείωση της φτώχειας της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση 
της φτώχειας·

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή
"Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας", ενόψει της οικονομικής κρίσης 
και τον αυξανόμενο αριθμό των ανέργων·  
συνιστά ωστόσο ένθερμα να καθιερώσει η 
Επιτροπή μεθόδους για συνεργασία με τα 
κράτη μέλη ώστε να κατασθεί 
ευκολότερη η απορρόφηση της 
χρηματοδότησης για τα διαρθρωτικά 
προγράμματα·

Or. pl

Τροποποίηση 18
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή
"Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας"· συνιστά ωστόσο ένθερμα να 
δοθεί προτεραιότητα στην κινητοποίηση 
των πόρων για την επίτευξη του στόχου 
για τη μείωση της φτώχειας της
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση 
της φτώχειας·

2. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά την εφαρμογή σχεδίων που 
αφορούν την κατευθυντήρια γραμμή
"Περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας"· συνιστά ωστόσο ένθερμα να 
δοθεί προτεραιότητα στην κινητοποίηση 
των πόρων για την επίτευξη της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 
στόχων της, συγκεκριμένα στον τομέα 
της απασχόλησης και κοινωνικών 
υποθέσεων, προκειμένου να δοθεί ώθηση 
στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα και 
να βελτιωθούν οι επιδόσεις στον τομέα 
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της απασχόλησης·

Or. en

Τροποποίηση 19
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2a. Λυπάται που κατά την εκτέλεση των 
προγραμμάτων τα κράτη μέλη μετέφεραν 
πόρους προς όφελος του ΕΤΠΕ και σε 
βάρος του ΕΚΤ· λυπάται που εκ των 
πραγμάτων αυτό έχει ως αποτέλεσμα  να 
φθάνουν λιγότεροι πόροι του ΕΚΤ στους 
πολίτες και επομένως να μειώνεται το 
οροτό της δέσμευσης της ΕΕ για μια 
κοινωνική Ευρώπη·

Or. de

Τροποποίηση 20
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2 β. επιδοκιμάζει τη σύσταση της 
Επιτροπής για επιτάχυνση της 
καταπολέμησης της φτώχειας· 
επισημαίνει σχετικά με το θέμα αυτό ότι 
η ιδέα των συνοδευτικών μέτρων σε 
σχέση με την προτεραιότητα της 
'κοινωνικής ένταξης'(άρθρο 3(1)(γ)(θ) 
του Κανονισμού του ΕΚΤ) αποδείχθηκε 
αποτελεσματική από πλευράς στήριξης 
της κοινωνικής ένταξης των ιδιαίτερα 
μειονεκτούντων ατόμων·  για το λόγο 
αυτό, ζητεί να συνεχίσουν τα εν λόγω 
συνοδευτικά μέτρα να αποτελούν στοιχείο 
κλειδί του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
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Ταμείου·

Or. de

Τροποποίηση 21
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

2 a. λυπάται που χρησιμοποιούνται 
πλήρως οι χρηματοδοτικοί πόροι από το 
ΕΚΤ τους οποίους διαθέτει η Κοινότητα· 

Or. en

Τροποποίηση 22
Tadeusz Cymański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων· 
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν
τους διοικητικούς φραγμούς και άλλα
εμπόδια στην εκτέλεση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, για να μπορεί η 
χρηματοδότηση να χρησιμοποιείται 
χωρίς περιττή καθυστέρηση,

Or. pl

Τροποποίηση 23
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
ευελιξία των κεφαλαίων, απλοποιήσουν
τις διαδικασίες και να μειώσουν τις
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

Or. en

Τροποποίηση 24
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη βελτίωση της κοινωνικής 
ένταξης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

Or. de

Τροποποίηση 25
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη βελτίωση της κοινωνικής 
ένταξης,  την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
την εξασφάλιση κοινωνικής ένταξης·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων· τονίζει 
ωστόσο πως χρειάζεται στόχος των 
δράσεων να είναι ειδικά οι 
προτεραιότητες που στοχεύουν στην 
ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών και 
ζητεί από τις διάφορες περιφέρειες να 
λαμβάνουν πάντα υπόψη  τα υφιστάμενα 
περιουσιακά στοιχεία και ανθρώπινους 
πόρους·

Or. en

Τροποποίηση 26
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
επισημαίνει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων μπορεί να αποτραπεί η 
ελαστική χρήση πόρων, ιδιαίτερα σε 
περίοδο κρίσης· επιδοκιμάζει το γεγονός 
ότι η Επιτροπή θα βασίζει στο μέλλον τη 
στήριξη περισσότερο στην στοχοθέτηση 
από την δέσμευση πόρων·
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Or. de

Τροποποίηση 27
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας  και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων· τονίζει πως η ρυθμιστική 
δομή της πολιτικής για τη συνοχή πρέπει 
να επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία 
προκειμένου να προβλέπει περισσότερη 
στοχοθέτηση σε μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες και οικισμούς·

Or. en

Τροποποίηση 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις 
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες και τα 
εμπόδια που παρεμβάλλονται σε στόχους 
πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων·
αναγνωρίζει ότι με την τακτική της 
δέσμευσης πόρων έχει βελτιωθεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων· ζητεί ο 
ρόλος των σχετικών αρχών να στραφεί 
περισσότερο προς την παροχή 
πληροφοριών και συμβουλών με την 
ανάπτυξη σημείων  "άμεσης 
εξυπηρέτησης", εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
και παρέχοντας στο κοινό τη δυνατότητα 
πρόσβασης στη σχετική νομοθεσία· ζητεί 
μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων 
που διενεργούν οι κοινωνικές αρχές να 
δίδεται  ιδιαίτερη προσοχή στο να 
εξασφαλίζεται οι διαδικασίες προβλέπουν 
να ακούγονται και οι δυο πλευρές·  ζητεί 
επίσης, δεδομένου του περίπλοκου 
χαρακτήρα του εργατικού δικαίου, να 
υπερτερεί ο διάλογος έναντι της 
προσφυγής στα δικαστήρια στις 
περιπτώσεις όπου κάποιος από το κοινό -
καλή τη πίστει - έχει διαφορά με τις 
αρχές.

Or. fr

Τροποποίηση 29
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3a. λυπάται που σε περίοδο όπου η 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες, 
μειώνονται τα ποσά που διαθέτουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία στα κράτη μέλη·
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Or. pt

Τροποποίηση 30
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3β. επισημαίνει ότι το ΕΚΤ 
δημιουργήθηκε με σκοπό τη μείωση των 
διαφορών στις συνθήκες διαβίωσης 
μεταξύ των κρατών μελών και 
περιφερειών της ΕΕ, προκειμένου να 
προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, και καλεί επειγόντως την 
Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλία με 
σκοπό την αναθεώρηση των κριτηρίων  
για συγχρηματοδότηση από τα κράτη 
μέλη, καθιστώντας τα ευκολότερα για τις 
χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν τα 
σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα·

Or. pt

Τροποποίηση 31
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3 a. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
βελτιωθούν οι υποδομές και οι υπηρεσίες 
για τις μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες 
με υψηλή συγκέντρωση κοινωνικά 
περιθωριοποιημένου πληθυσμού (πχ. 
Ρόμα)και επίσης να καταστούν προσιτές·

Or. en
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Τροποποίηση 32
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

3 β. τονίζει πως ο ρόλος των 
προσεγγίσεων τοπικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
πρέπει να ενισχυθεί με τη στήριξη της 
ενεργούς ένταξης στον τομέα της 
απασχόλησης και εκπαίδευσης, και με 
την κατάρτιση μακροπρόθεσμων, 
σύνθετων  και βαθμιαία δομούμενων 
προγραμμάτων για την ανασυγκρότηση 
στερημένων αγροτικών και αστικών 
περιοχών που παρουσιάζουν υψηλή 
συγκέντρωση περιθωριοποιημένου 
πληθυσμού (πχ. Ρόμα) καθώς και με την 
καθιέρωση νέων όρων περί μη 
διακρίσεων και διαχωρισμών·

Or. en

Τροποποίηση 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα και το δημόσιο 
προφίλ του ΕΚΤ προκειμένου να το 
καταστήσει πιο ευπρόσιτο και έτσι να 
αυξήσει τα διατιθέμενα σ' αυτό ποσά          
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης· για να αυξηθούν επίσης οι 
δυνατότητες πρόσβασης των πολιτών 
στην αγορά εργασίας με την 
αποτελεσματική εφαρμογή της δια βίου 
κατάρτισης ώστε να μπορούν οι 
άνθρωποι να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές της αγοράς εργασίας στην εποχή 



PE452.783v01-00 20/33 AM\839148EL.doc

EL

της παγκοσμιοποίησης και της 
ηλεκτρονικής εξέλιξης της εργασίας, για 
να  αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας με ελαστικά ωράρια εργασίας, 
μερική απασχόληση και τηλε-εργασία, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης, προσφέροντας ένα 
πραγματικό πρόσωπο στην κοινωνική 
Ευρώπη και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες·

Or. fr

Τροποποίηση 34
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες για την ένταξη και 
συμμετοχή τους και δημιουργώντας 
προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. de

Τροποποίηση 35
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
αυξημένη απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
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δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. de

Τροποποίηση 36
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα πλέον μειονεκτούντα άτομα (και 
συγκεκριμένα τους Ρόμα και τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες), με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροποποίηση 37
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης και οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής·

Or. pt
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Τροποποίηση 38
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ εξαρτάται 
από την ικανότητά του να προσαρμόζεται 
σε τοπικά προβλήματα και συγκεκριμένες 
εδαφικές απαιτήσεις· τονίζει δε πόσο 
σημαντική είναι η δια βίου επαγγελματική 
κατάρτιση για όλους του εργαζόμενους 
του ΕΚΤ·

Or. en

Τροποποίηση 39
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ 
εξασφαλίζοντας ευκαιρίες στους 
ευρωπαίους πολίτες με στόχο την 
απασχολησιμότητα και την 
προσαρμοστικότητά τους και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις για έξυπνη, 
βιώσιμη, και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προς τούτο, ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ισχυρή συνέργεια ανάμεσα 
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στα διαρθρωτικά ταμεία και τις σχετικές 
ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και να 
προωθήσουν προγράμματα που να 
ικανοποιούν τις  απαιτήσει της τοπικής 
αγοράς·

Or. en

Τροποποίηση 40
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

4 a. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση των 
εργαζομένων σ' ό, τι αφορά τις υψηλής 
ποιότητας και μελλοντοστραφείς θέσεις 
εργασίας σε μια βασισμένη στις γνώσεις 
κοινωνία·

Or. en

Τροποποίηση 41
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της
ανεργίας, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την δυνητική και χρηματοπιστωτική 
αυτονομία και ευελιξία του ΕΚΤ και να 
απλουστεύσει τις διαδικασίες, τους 
μηχανισμούς παρακολούθησης και τους 
ελέγχους·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο που στοχεύει στη 
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης
και εργασίας, την προσαρμογή των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, την 
καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης, καλεί την Επιτροπή 
να ενισχύσει τη δυναμική του ΕΚΤ ως 
ζωτικού παράγοντα της πολιτικής για τη 
συνοχή, να βελτιώσει την ευελιξία του και 



PE452.783v01-00 24/33 AM\839148EL.doc

EL

να απλουστεύσει και εναρμονίσει τις 
διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη 
μεγαλύτερη δυνατή 
συμπληρωματικότητα και αμοιβαία 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ΕΚΤ και το 
ΕΤΠΑ καθώς και άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα· 

Or. en

Τροποποίηση 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση
της φτώχειας με το να ανοίγει τον κόσμο 
σε θέσεις εργασίας, και για τηνν 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της ανεργίας, καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει την δυνητική και 
χρηματοπιστωτική αυτονομία του ΕΚΤ σε 
σχέση με την επιδίωξη της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής, να το 
καταστήσει πιο ευέλικτο έτσι ώστε να 
αντιμετωπισθούν τα σημερινά και 
μελλοντικά προβλήματα απασχόλησης, να
απλουστεύσει τις διαδικασίες και τους 
ελέγχους και να παρακολουθεί πιο 
αποτελεσματικά τα υπό εξέλιξη 
προγράμματα,

Or. fr

Τροποποίηση 43
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού, των ανισοτήτων 
λόγω φύλου (σε βάρος ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, μεταναστών, ηλικιωμένων κλπ)
και της ανεργίας, καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει την δυνητική και 
χρηματοπιστωτική αυτονομία και ευελιξία 
του ΕΚΤ και να απλουστεύσει τις 
διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους
λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική 
βιωσιμότητα ·

Or. pt

Τροποποίηση 44
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να αναθεωρήσει
και απλουστεύσει τις διαδικασίες, την 
παρακολούθηση, τη διδόμενη συνέχεια και 
τους ελέγχους· ζητεί να καθιερωθούν νέοι 
όροι περί μη διακρίσεων και 
διαχωρισμών, προκειμένου να τύχουν 
υποστήριξης εκείνοι οι οποίοι την 
χρειάζονται περισσότερο, με κύριο αλλά 
όχι αποκλειστικό στόχο τις κοινότητες 
Ρόμα·

Or. en
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Τροποποίηση 45
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τη διαχείριση των προγραμμάτων καθώς 
και να βελτιώσει τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·
επισημαίνει τις θετικές εμπειρίες που 
έχουν αποκομίσει οι οργανωτές 
προγραμμάτων μέσω των γενικών 
επιχορηγήσεωνκαι επιδοκιμάζει τη θετική 
αξιολόγηση των γενικών επιχορηγήσεων 
στην έκθεση Ecosoc περί 
αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης (Jan 
Olsson, ECO/258)·

Or. de

Τροποποίηση 46
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚΤ συνιστά 
βασικό εργαλείο κατά της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την 
δυνητική και χρηματοπιστωτική αυτονομία 
και ευελιξία του ΕΚΤ και να απλουστεύσει 
τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και τους ελέγχους·
τονίζει το ρόλο του ΕΚΤ στην ενίσχυση 
της διάστασης της κοινωνικής ένταξης· 
υπογραμμίζει πως χρειάζονται πιο 



AM\839148EL.doc 27/33 PE452.783v01-00

EL

διαφανείς πολιτικές του ΕΚΤ για τη 
διάθεση κεφαλαίων και ενδελεχής 
αξιολόγηση και έλεγχος των απτών  
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από 
πλευράς απασχόλησης·

Or. en

Τροποποίηση 47
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5 a. αναγνωρίζει το ρόλο του ΕΚΤ στην 
επίτευξη των κοινωνικών στόχων και 
ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει για 
περισσότερη συνάφεια και συνδέσμους 
ανάμεσα στο ΕΚΤ και τα ποικίλα 
προγράμματα πλαίσια, όπως το EQUAL 
και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
Πολίτες», προκειμένου να καθιερωθεί 
καλύτερος συντονισμός και συνεργασία 
ανάμεσα στα μέσα πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροποποίηση 48
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5 β. φρονεί πως το ΕΚΤ πρέπει να 
προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών στην κοινωνία και την αγορά 
εργασίας, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες 
για όλους· προς τούτο, υπενθυμίζει πόσο 
σημαντική είναι η  συνεκτίμηση της 
ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό, η βελτίωση των 
ανθρώπινων πόρων και του κεφαλαίου, 
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όλα απαραίτητες  προϋποθέσεις για μια 
ανταγωνιστική οικονομία που βασίζεται 
στις γνώσεις·

Or. en

Τροποποίηση 49
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5 γ. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
καλύτερη χρήση των πόρων και να 
βελτιώσουν τις ικανότητες των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, συγκεκριμένα 
ΜΚΟ και ΜΜΕ, για οικονομική, 
κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροποποίηση 50
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5a. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
στρατηγική έκθεση (COM (2010)110) 
δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη βασισμένη σε 
αποτελέσματα εκτέλεση των 
διαθρωτικών  ταμείων· υποστηρίζει τις 
ιδέες που προτείνει η Επιτροπή με σκοπό 
να δίδεται περισσότερη έμφαση στην 
βάσει των αποτελεσμάτων εκτέλεση των 
διαθρωτικών ταμείων και στη δημιουργία 
οικονομικών κινήτρων για τα κράτη μέλη 
που ικανοποιούν τους ορισθέντες 
στόχους, με αποτέλεσμα να ανταμείβεται 
η επιτυχής εκτέλεση των προγραμμάτων· 
επιδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτό θα 
εξσφαλίζει πως το χρήμα στρέφεται 
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σωστά προς εκείνους τους οποίους 
πράγματι αφορά·

Or. de

Τροποποίηση 51
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5 a. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πάνω από 
το 50% των ανθρώπων που 
επωφελήθηκαν από το ΕΚΤ ήταν 
γυναίκες· αναμένει πως η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη θα δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην ένταξη στη αγορά εργασίας 
εργαζομένων μεγάλης ηλικίας βάσει των 
δημογραφικών εξελίξεων·

Or. en

Τροποποίηση 52
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5 β. αναμένει στενότερη συνεργασία 
ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη με σκοπό την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη αντίδραση στις 
αλλαγές στην αγορά εργασίας και την 
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων 
βάσει των αποτελεσμάτων·

Or. en
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Τροποποίηση 53
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

5 γ. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ΕΚΤ 
παρέσχε την κατάλληλη στήριξη για την 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην αγορά 
εργασίας και αποδείχθηκε 
αποτελεσματικό μέσο καθώς συνέβαλε 
στη μετατροπή των πολιτικών για την 
αγορά εργασίαας από παθητικές σε 
ενεργούς έως και προληπτικές· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν με τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
προλάβουν πιθανές μελλοντικές κρίσης 
για την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροποποίηση 54
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την 
παρακολούθηση της προόδου ενισχύοντας 
την ευρύτερη χρήση βασικών δεικτών σε 
εθνικές στρατηγικές εκθέσεις· τονίζει την 
ανάγκη να διευκρινίζονται όλα τα 
επιτεύγματα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής 
στους τομείς της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της προώθησης ίσων ευκαιριών 
και της κοινωνικής ένταξης όλων των 
ευάλωτων ομάδων.

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την 
παρακολούθηση της προόδου ενισχύοντας 
την ευρύτερη χρήση βασικών δεικτών σε 
εθνικές στρατηγικές εκθέσεις· 
υπογραμμίζει πως χρειάζεται η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να παρέχουν τόσο 
ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία
σχετικά με την εκτέλεση προγραμμάτων 
της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει την 
ανάγκη να διευκρινίζονται όλα τα 
επιτεύγματα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής 
στους τομείς της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της προώθησης ίσων ευκαιριών 
και της κοινωνικής ένταξης όλων των 
ευάλωτων ομάδων.
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Τροποποίηση 55
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την 
παρακολούθηση της προόδου ενισχύοντας 
την ευρύτερη χρήση βασικών δεικτών σε 
εθνικές στρατηγικές εκθέσεις· τονίζει την 
ανάγκη να διευκρινίζονται όλα τα 
επιτεύγματα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής 
στους τομείς της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της προώθησης ίσων ευκαιριών 
και της κοινωνικής ένταξης όλων των 
ευάλωτων ομάδων.

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει την 
παρακολούθηση της προόδου ενισχύοντας 
την ευρύτερη χρήση  των εκ των 
προτέρων οριζόμενων σαφών και 
μετρήσιμων στόχων και δεικτών
αποτελεσμάτων σε εθνικές στρατηγικές 
εκθέσεις, όπου οι δείκτες αυτοί πρέπει να 
είναι εύκολα ερμηνεύσιμοι, στατιστικά 
έγκυροι, καθώς και συλλεγμένοι και 
δημοσιευμένοι σε τακτική βάση•  τονίζει 
την ανάγκη να διευκρινίζονται όλα τα 
επιτεύγματα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής 
στους τομείς της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της προώθησης ίσων ευκαιριών 
και της κοινωνικής ένταξης όλων των 
ευάλωτων ομάδων·

Or. en

Τροποποίηση 56
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6a. είναι της άποψης ότι η πολιτική για 
τη συνοχή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται 
απλά ως ένα μέσο για την επίτευξη των 
στόχων άλλων τομεακών πολιτικών, 
καθώς πρόκειται για μια κοινοτική 
πολιτική που παρέχει ουσιαστική 
προστιθέμενη αξία με δικό της λόγο 
ύπαρξη: οικονομική και κοινωνική 
συνοχή·
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Τροποποίηση 57
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6 β. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
εμπεριστατωμένη ανάλυση του 
αντίκτυπου που έχουν η εκτέλεση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
το ευρώ και η ελευθέρωση της 
εσωτερικής και διεθνούς αγοράς επί της 
πολιτικής συνοχής και σύγκλισης, 
ιδιαίτερα σ' ό, τι αφορά τις 
μικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ σε κάθε 
κράτος μέλος·

Or. pt

Τροποποίηση 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6а. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα διάφορα 
μέσα της πολιτικής για τη συνοχή με πιο 
ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, 
με σκοπό τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα βάσει της  
επιτάγχυνσης των δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην υλοποίηση της 
κοινωνικής ένταξης.

Or. bg
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Τροποποίηση 59
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροποποίηση

6 a. ζητεί να διεξάγεται τακτικά πολιτική 
συζήτηση με σκοπό τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια, απόδοση ευθυνών και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
πολιτικής για τη συνοχή.

Or. en


