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Τροπολογία 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία

Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική πρόοδο, την 
αλληλεγγύη, την απασχόληση και την 
καινοτομία

Or. en

Τροπολογία 127
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την
καινοτομία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την απασχόληση, την κοινωνική 
πρόοδο και καινοτομία

Or. fr

Τροπολογία 128
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινωνική πρόοδο και την 
καινοτομία.

Or. de

Τροπολογία 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"» 4 , με την 
οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και 
να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Progress5, του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 της απόφασης 
της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής, 

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"» 4 , με την 
οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και 
να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο, την 
αλληλεγγύη, την απασχόληση και την
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Progress5, του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 της απόφασης 
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της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 
απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη8

(εφεξής «ο μηχανισμός»).

της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής,
της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 
απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη8

(εφεξής «ο μηχανισμός»).

Or. en

Τροπολογία 130
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"»4, με την
οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και 
να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Progress5, του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"»4, με την 
οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και 
να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική πρόοδο και καινοτομία (εφεξής 
«το πρόγραμμα») το οποίο προβλέπει τη 
συνέχιση και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων βάσει της απόφασης αριθ. 
1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση 
κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Progress5, του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 και της 
απόφασης της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1612/68 όσον αφορά την 
αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας4 και της απόφασης αριθ. 
283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
(εφεξής «ο μηχανισμός»).

5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 και της 
απόφασης της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1612/68 όσον αφορά την 
αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας4 και της απόφασης αριθ. 
283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
(εφεξής «ο μηχανισμός»).

Or. fr

Τροπολογία 131
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"» 4 , με την 
οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και 
να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"» 4 , με την 
οποία συνιστάται να εξορθολογιστούν και 
να απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο και την
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
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αλληλεγγύη — Progress5, του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 της απόφασης 
της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 
απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη8

(εφεξής «ο μηχανισμός»).

αλληλεγγύη — Progress5, του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης6 της απόφασης 
της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 όσον αφορά την αντιστάθμιση 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας7 και της 
απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, για 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη8

(εφεξής «ο μηχανισμός»).

Or. en

Τροπολογία 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», και ιδίως των κατευθυντήριων 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με 
ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους που 
αφορούν την καταπολέμηση της 
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γραμμών 7, 8 και 10, στηρίζοντας 
παράλληλα την εφαρμογή των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού», στην «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και στη 
«Νεολαία σε κίνηση».

φτώχειας και την απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών 7, 8 
και 10, στηρίζοντας παράλληλα την 
εφαρμογή των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
και στη «Νεολαία σε κίνηση».

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών 7, 8 
και 10, στηρίζοντας παράλληλα την 
εφαρμογή των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
και στη «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και 
στην πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους 
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νέους».

Or. en

Τροπολογία 134
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού» και «Ένωση 
καινοτομίας» ορίζουν την κοινωνική 
καινοτομία ως ισχυρό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων που προκύπτουν από τη 
γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια, την 
ανεργία, τα νέα πρότυπα εργασίας και 
τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσον αφορά την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την παιδεία και την 
περίθαλψη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει τη δράση για την επιτάχυνση της 
κοινωνικής καινοτομίας στους τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, του δημοσίου, ιδιωτικού, 
και του τριτογενούς τομέα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να βοηθήσει στον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και ανάπτυξη 
των καινοτόμων λύσεων και πρακτικών 
μέσω κοινωνικού πειραματισμού για να 
βοηθήσει αποτελεσματικότερα τα κράτη 
μέλη στη μεταρρύθμιση των αγορών 
εργασίας τους και των πολιτικών τους 
κοινωνικής προστασίας. Πρέπει επίσης να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων 
και τη δικτύωση μεταξύ παραγόντων του 
δημόσιου, του ιδιωτικού και του 
τριτογενούς τομέα και για την υποστήριξη 

(4) Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού» και «Ένωση 
καινοτομίας» ορίζουν την κοινωνική 
καινοτομία ως ισχυρό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων που προκύπτουν από τη 
γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια, την 
ανεργία, τα νέα πρότυπα εργασίας και 
τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσον αφορά την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την παιδεία και την 
περίθαλψη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει τη δράση για την επιτάχυνση της 
κοινωνικής καινοτομίας στους τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, και στους οποίους πρέπει 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, όπως η 
καταπολέμηση της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική 
ένταξη και η πρόσβαση των πλέον 
απόρων στην εκπαίδευση και στην 
υγειονομική περίθαλψη, του δημοσίου, 
ιδιωτικού, και του τριτογενούς τομέα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να βοηθήσει στον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και ανάπτυξη 
των καινοτόμων λύσεων και πρακτικών 
μέσω κοινωνικού πειραματισμού για να 
βοηθήσει αποτελεσματικότερα τα κράτη 
μέλη στη μεταρρύθμιση των αγορών 
εργασίας τους και των πολιτικών τους 
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της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την 
αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 
αναγκών και προκλήσεων.

κοινωνικής προστασίας. Πρέπει επίσης να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων 
και τη δικτύωση μεταξύ παραγόντων του 
δημόσιου, του ιδιωτικού και του 
τριτογενούς τομέα και για την υποστήριξη
της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την 
αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 
αναγκών και προκλήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού» και «Ένωση 
καινοτομίας» ορίζουν την κοινωνική 
καινοτομία ως ισχυρό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων που προκύπτουν από τη 
γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια, την 
ανεργία, τα νέα πρότυπα εργασίας και 
τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσον αφορά την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την παιδεία και την 
περίθαλψη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει τη δράση για την επιτάχυνση της 
κοινωνικής καινοτομίας στους τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, του δημοσίου, ιδιωτικού, 
και του τριτογενούς τομέα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να βοηθήσει στον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και ανάπτυξη 
των καινοτόμων λύσεων και πρακτικών
μέσω κοινωνικού πειραματισμού για να 

(4) Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού» και «Ένωση 
καινοτομίας» ορίζουν την κοινωνική 
καινοτομία ως ισχυρό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων που προκύπτουν από τη 
γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια, την 
ανεργία, τα νέα πρότυπα εργασίας και 
τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των 
πολιτών όσον αφορά την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την παιδεία και την 
περίθαλψη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίξει τη δράση για την επιτάχυνση της 
κοινωνικής καινοτομίας στους τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, του δημοσίου, ιδιωτικού, 
και του τριτογενούς τομέα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να βοηθήσει στον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και ανάπτυξη 
των καινοτόμων λύσεων και της 
πρακτικής εφαρμογής τους μέσω 
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βοηθήσει αποτελεσματικότερα τα κράτη 
μέλη στη μεταρρύθμιση των αγορών 
εργασίας τους και των πολιτικών τους 
κοινωνικής προστασίας. Πρέπει επίσης να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων 
και τη δικτύωση μεταξύ παραγόντων του 
δημόσιου, του ιδιωτικού και του 
τριτογενούς τομέα και για την υποστήριξη 
της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την 
αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 
αναγκών και προκλήσεων.

κοινωνικού πειραματισμού για να 
βοηθήσει αποτελεσματικότερα τα κράτη 
μέλη στη μεταρρύθμιση των αγορών 
εργασίας τους και των πολιτικών τους 
κοινωνικής προστασίας. Πρέπει επίσης να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την 
ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων 
και τη δικτύωση μεταξύ παραγόντων του 
δημόσιου, του ιδιωτικού και του 
τριτογενούς τομέα και για την υποστήριξη 
της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την 
αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 
αναγκών και προκλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η προοδευτική πορεία προς μια 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
ανάπτυξη στην Ευρώπη θα χρειαστεί την 
πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, που θα βελτιώσουν τους 
όρους για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, την ποιότητα της απασχόλησης 
και των συνθηκών εργασίας μέσω 
συνοδευτικής εκπαίδευσης, καθώς και τις 
πολιτικές της αγοράς εργασίας και τις 
κοινωνικές πολιτικές στο πλαίσιο της 
μετατροπής των βιομηχανιών και των 
υπηρεσιών για τον σκοπό αυτόν. Ως εκ 
τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλει στην προώθηση βιώσιμων 
«πράσινων» και «λευκών» θέσεων 
εργασίας υψηλής ποιότητας, στην 
πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων για νέες θέσεις εργασίας 
υψηλής ποιότητας συνδέοντας τις 
πολιτικές απασχόλησης και τις 
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κοινωνικές πολιτικές με βιομηχανικές και 
διαρθρωτικές πολιτικές που θα στηρίξουν 
τη μετάβαση προς μια οικονομία με 
αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα. Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για τη διερεύνηση του 
δυναμικού δημιουργίας νέων θέσεων 
απασχόλησης των «πράσινων» 
επενδύσεων και των επενδύσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα του δημόσιου 
τομέα, καθώς και των πρωτοβουλιών 
στον τομέα της απασχόλησης σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην εδαφική 
διάσταση της ανεργίας, της φτώχειας και 
του αποκλεισμού, ιδίως σε σχέση με τις 
αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ και στο 
εσωτερικό των περιφερειών, μεταξύ 
αγροτικών περιοχών και πόλεων, καθώς 
και στο εσωτερικό των πόλεων.

Or. en

Τροπολογία 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5



AM\900457EL.doc 13/168 PE487.817v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, 
ώστε να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για 
τους δικαιούχους όσο και για την 
Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με 
κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), 
ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κινητικότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία 
για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να μειώσει τον διοικητικό φόρτο
για τους δικαιούχους. Επιπλέον, θα πρέπει 
να γίνει μεγαλύτερη χρήση 
απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την 
εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας. 
Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 139
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για 
τους δικαιούχους όσο και για την 
Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με 
κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), 
ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κινητικότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία 
για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μικρά, μεσαία 
και μεγάλα έργα με σαφή προστιθέμενη 
αξία για την ΕΕ, διατηρώντας όσο το 
δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο διοικητικού 
φόρτου τόσο για τους δικαιούχους όσο και 
για την Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
γίνει μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με 
κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), 
ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κινητικότητας. Το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία 
για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού επιτρέποντας τη 
μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των αξόνων 
του προγράμματος.

Or. pl

Τροπολογία 140
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την 
εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας. 
Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής.

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια πρωτοποριακή και 
προσαρμόσιμη συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος και να υπάρξει 
μεγαλύτερη ευκολία και αναγνωσιμότητα
τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την 
Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων 
επιλογών κόστους (χρηματοδότηση με 
κατ’ αποκοπή ποσά και ενιαία ποσοστά), 
ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων 
στοχοθετημένης κινητικότητας. Το 
πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων καθώς 
και για τις «επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας» παρέχοντας επαρκή
χρηματοδότηση για μικροπιστώσεις και για 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στο 
δανεισμό, ενισχύοντας τις ικανότητές 
τους και προσφέροντάς τους τεχνική 
βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού ενός μέγιστου ποσού προς 
καθορισμό το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
προτεραιότητες πολιτικής οι οποίες 
καθορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν 
διαβουλεύσεων των κρατών μελών και 
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Τροπολογία 141
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ' αποκοπή ποσά και 
ενιαία ποσοστά), ιδίως για την εφαρμογή 
προγραμμάτων κινητικότητας. Το 
πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος, διαφυλάσσοντας 
παράλληλα τη διαφάνεια των 
διαδικασιών, τόσο για τους δικαιούχους 
όσο και για την Επιτροπή. Επιπλέον, θα 
πρέπει να γίνει μεγαλύτερη χρήση 
απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ' αποκοπή ποσά και 
ενιαία ποσοστά), ιδίως για την εφαρμογή 
προγραμμάτων κινητικότητας. Το 
πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά), ιδίως για την 
εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας. 
Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει 
μονοαπευθυντική διαδικασία για την 
παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, 
παρέχοντας χρηματοδότηση για 
μικροπιστώσεις, δημιουργία ικανοτήτων 
και τεχνική βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα 
πρέπει να προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 

(5) Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να 
επιδιώξει μια συνεκτική προσέγγιση για 
την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης 
και την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας. Η 
εφαρμογή του θα πρέπει να εξορθολογιστεί 
και να απλουστευτεί, ιδίως μέσω μιας 
δέσμης κοινών διατάξεων που να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενικούς 
στόχους, τυπολογία ενεργειών, καθώς και 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να επικεντρωθεί σε μεγάλα έργα με 
σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ώστε 
να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα και να μειωθεί 
ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους 
δικαιούχους όσο και για την Επιτροπή. 
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
(χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά 
και ενιαία ποσοστά). Το πρόγραμμα πρέπει 
να προβλέπει μονοαπευθυντική διαδικασία 
για την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων σε 
κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας 
χρηματοδότηση για μικροπιστώσεις, 
δημιουργία ικανοτήτων και τεχνική 
βοήθεια. Τέλος, το πρόγραμμα πρέπει να 
προβλέπει την ευελιξία του 
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας 
αποθεματικού το οποίο θα διατίθεται σε 
ετήσια βάση, για την ανταπόκριση σε 
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Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί με
αξιόπιστη αναλυτική βάση για τη στήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό 
τομέα. Μια τέτοια βάση τεκμηρίωσης 
προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, 
προσδίδοντας διάσταση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση 
για τη συγκέντρωση δεδομένων και την 
ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και 
μεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, με 
σκοπό να παρέχεται πλήρης εικόνα της 
κατάστασης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και των συνθηκών εργασίας σε όλη την
Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των προγραμμάτων και 
των πολιτικών.

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί με 
αξιόπιστη αναλυτική βάση για τη στήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό 
τομέα. Μια τέτοια βάση τεκμηρίωσης 
προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, 
προσδίδοντας διάσταση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση 
για τη συγκέντρωση δεδομένων και την 
ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και 
μεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, με 
σκοπό να παρέχεται πλήρης εικόνα της 
κατάστασης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και των συνθηκών εργασίας σε όλη την 
Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των προγραμμάτων και 
των πολιτικών, στο πλαίσιο επίτευξης των 
στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020.

Or. el
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί με 
αξιόπιστη αναλυτική βάση για τη στήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό 
τομέα. Μια τέτοια βάση τεκμηρίωσης 
προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, 
προσδίδοντας διάσταση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση 
για τη συγκέντρωση δεδομένων και την 
ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και 
μεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, με 
σκοπό να παρέχεται πλήρης εικόνα της 
κατάστασης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και των συνθηκών εργασίας σε όλη την 
Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των προγραμμάτων και 
των πολιτικών.

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί με 
αξιόπιστη αναλυτική βάση, που θα 
επικεντρώνεται ιδίως στον αντίκτυπο της 
κρίσης, για τη στήριξη της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων στον τομέα της 
απασχόλησης και τον κοινωνικό τομέα. 
Μια τέτοια βάση τεκμηρίωσης προσθέτει 
αξία στις εθνικές ενέργειες, προσδίδοντας 
διάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εξασφαλίζοντας τη σύγκριση για τη 
συγκέντρωση δεδομένων και την ανάπτυξη 
στατιστικών εργαλείων και μεθόδων, 
καθώς και κοινών δεικτών, με σκοπό να 
παρέχεται πλήρης εικόνα της κατάστασης 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κοινωνικής πολιτικής και των συνθηκών 
εργασίας σε όλη την Ένωση και να 
εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των προγραμμάτων 
και των πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία 145
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή 
θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών στον τομέα της απασχόλησης και 
στον κοινωνικό τομέα. Η γνώση των 
πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες 
χώρες και των αποτελεσμάτων τους 
διευρύνει το φάσμα των επιλογών που 
έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για 
τη χάραξη πολιτικής, δημιουργεί νέες 

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή 
θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω διαφόρων κοινωνικών, 
τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών 
πειραματισμών στον τομέα της 
απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα 
(κοινωνική ένταξη, ασφάλεια, υγεία…). Η 
γνώση των πολιτικών που έχουν 
εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και των 
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πολιτικές εξελίξεις και ενθαρρύνει τις 
εθνικές μεταρρυθμίσεις.

αποτελεσμάτων τους διευρύνει το φάσμα 
των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους 
οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, 
επιτρέπει τη δημιουργία νέων πολιτικών
εξελίξεων και την ενθάρρυνση των 
εθνικών μεταρρυθμίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 146
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή 
θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών στον τομέα της απασχόλησης και 
στον κοινωνικό τομέα. Η γνώση των 
πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες 
χώρες και των αποτελεσμάτων τους 
διευρύνει το φάσμα των επιλογών που 
έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για 
τη χάραξη πολιτικής, δημιουργεί νέες 
πολιτικές εξελίξεις και ενθαρρύνει τις 
εθνικές μεταρρυθμίσεις.

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή 
θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών στους τομείς της απασχόλησης, της 
κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής 
ένταξης και στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Η γνώση των 
πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες 
χώρες και των αποτελεσμάτων τους 
διευρύνει το φάσμα των επιλογών που 
έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για 
τη χάραξη πολιτικής, δημιουργεί νέες 
πολιτικές εξελίξεις και ενθαρρύνει τις 
εθνικές μεταρρυθμίσεις.

Or. de

Τροπολογία 147
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί 
κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 
εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων, όπως ορίζονται από τον ΟΟΣΑ 
και την ΔΟΕ και προβλέπονται στον 
Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και 
της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην Ένωση αποτελεί κύριο 
χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η Ένωση πρέπει να 
διασφαλίζει, επίσης, την εφαρμογή των εν 
λόγω προτύπων σε όλες τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η 
ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει 
στην εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 148
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί 
κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 
εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
αξιοπρεπών προτύπων και της διαρκούς 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην 
Ένωση αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της 
ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ 
έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει 
στην εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
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ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Or. el

Τροπολογία 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί 
κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 
εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές της έξυπνης νομοθεσίας, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες της Ένωσης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

(8) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελάχιστων 
προτύπων και της διαρκούς βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας στην Ένωση αποτελεί 
κύριο χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην 
εξασφάλιση της προσαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις 
αρχές που διέπουν την καλή εργασία, στα 
εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας και τους 
νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια και στα μέτρα χρηματοδότησης 
για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τα 
πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ, την ατζέντα 
του ΟΗΕ και της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή 
εργασία, καθώς και τους κανόνες της 
Ένωσης για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής και τη συμβολή τους στην 
κοινωνική καινοτομία.

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της 
ποιοτικής απασχόλησης και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς 
και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, και 
πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλες 
τις δράσεις που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος. 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα θα πρέπει να 
συμμετέχουν στο έπακρο προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. 
Ως εκ τούτου, συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση, την πρακτική δοκιμή, τη 
διάδοση και την αμοιβαία μάθηση των 
νέων πολιτικών. Θα πρέπει να 
διαμορφωθούν συμπράξεις υψηλής 
ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Η αρχή της 
εταιρικής σχέσης θα πρέπει να ενισχυθεί
και να επεκταθεί ως κατευθυντήρια αρχή
σε όλα τα τμήματα του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 151
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία χάραξης 

(9) Οι κοινωνικοί εταίροι και οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην
προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης
και την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς 
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πολιτικής και τη συμβολή τους στην 
κοινωνική καινοτομία.

και στην καταπολέμηση της κρίσης, και
πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλες 
τις δράσεις που αποσκοπούν στην
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, 
την αξιολόγηση, την πρακτική δοκιμή και 
τη διάδοση των νέων πολιτικών. Θα 
πρέπει να διαμορφωθούν συμπράξεις 
υψηλής ποιότητας σε όλα τα πολιτικά
επίπεδα. Η αρχή της εταιρικής σχέσης θα
πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί ως
κατευθυντήρια αρχή σε όλα τα τμήματα
του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 152
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος, με τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τη 
συμβολή τους στην κοινωνική καινοτομία.

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορα επίπεδα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής και τη συμβολή τους 
στην κοινωνική καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 153
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει αναλάβει να ενισχύει 
την κοινωνική διάσταση της 
παγκοσμιοποίησης με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας και των κανόνων 
εργασίας σε διεθνές επίπεδο, είτε άμεσα 
έναντι τρίτων χωρών είτε έμμεσα μέσω της 
συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις. Για 
το σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν 
κατάλληλες σχέσεις με τις τρίτες χώρες 
που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έτσι 
ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων 
του, λαμβανομένων υπόψη των συναφών 
συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω χωρών και 
της Ένωσης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται 
τη συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω 
τρίτων χωρών σε δραστηριότητες 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, 
εργαστήρια και σεμινάρια) που 
πραγματοποιούνται σε χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με τις 
σχετικές διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με σκοπό την 
υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
οργανώσεων αυτών.

(10) Η Ένωση έχει αναλάβει να ενισχύει 
την κοινωνική διάσταση της 
παγκοσμιοποίησης, πρώτον μέσα από τις 
προσπάθειες να περιορίσει το κοινωνικό 
κόστος που βαρύνει τους πολίτες της 
λόγω της παγκοσμιοποίησης και δεύτερον
με την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας και των κανόνων εργασίας σε 
διεθνές επίπεδο, είτε άμεσα έναντι τρίτων 
χωρών είτε έμμεσα μέσω της συνεργασίας 
με διεθνείς οργανώσεις. Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες 
σχέσεις με τις τρίτες χώρες που δεν 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να 
βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων του, 
λαμβανομένων υπόψη των συναφών 
συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω χωρών και 
της Ένωσης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται 
τη συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω 
τρίτων χωρών σε δραστηριότητες 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, 
εργαστήρια και σεμινάρια) που 
πραγματοποιούνται σε χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με τις 
σχετικές διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με σκοπό την 
υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
οργανώσεων αυτών.

Or. it

Τροπολογία 154
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει αναλάβει να ενισχύει
την κοινωνική διάσταση της 
παγκοσμιοποίησης με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας και των κανόνων 
εργασίας σε διεθνές επίπεδο, είτε άμεσα 
έναντι τρίτων χωρών είτε έμμεσα μέσω της 
συνεργασίας με διεθνείς οργανώσεις. Για 
το σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν 
κατάλληλες σχέσεις με τις τρίτες χώρες 
που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έτσι 
ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων 
του, λαμβανομένων υπόψη των συναφών 
συμφωνιών μεταξύ των εν λόγω χωρών και 
της Ένωσης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται 
τη συμμετοχή εκπροσώπων των εν λόγω 
τρίτων χωρών σε δραστηριότητες 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, 
εργαστήρια και σεμινάρια) που 
πραγματοποιούνται σε χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με τις 
σχετικές διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με σκοπό την 
υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
οργανώσεων αυτών.

(10) Η Ένωση έχει αναλάβει την 
καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ
και την ενίσχυση της κοινωνικής 
διάστασης της παγκοσμιοποίησης με την 
προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και 
των κανόνων εργασίας σε διεθνές επίπεδο, 
είτε άμεσα έναντι τρίτων χωρών είτε 
έμμεσα μέσω της συνεργασίας με διεθνείς 
οργανώσεις. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
αναπτυχθούν κατάλληλες σχέσεις με τις 
τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η 
επίτευξη των στόχων του, λαμβανομένων 
υπόψη των συναφών συμφωνιών μεταξύ 
των εν λόγω χωρών και της Ένωσης. Αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των εν λόγω τρίτων χωρών 
σε δραστηριότητες αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος (όπως συνέδρια, 
εργαστήρια και σεμινάρια) που 
πραγματοποιούνται σε χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με τις 
σχετικές διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με σκοπό την 
υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των 
οργανώσεων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 155
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 της (11) Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 της 
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Συνθήκης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
492/2011 θεσπίζει διατάξεις για την 
επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της διακρατικής γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην 
αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της 
αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων στους τομείς των 
υπηρεσιών πρόσληψης, παροχής 
συμβουλών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Συνθήκης, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011 θεσπίζει διατάξεις για την 
επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της διακρατικής γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην 
αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της 
αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων στους τομείς των 
υπηρεσιών πρόσληψης, παροχής 
συμβουλών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
πρωτοβουλία «Η πρώτη σου θέση 
EURES» διευκολύνει την πρόσβαση των 
νέων στις προσφορές απασχόλησης και 
την εργασιακή τους απορρόφηση σε άλλο 
κράτος μέλος, ενθαρρύνει, δε, τους 
εργοδότες να προσφέρουν θέσεις 
εργασίας στους νέους σε ηλικία 
μετακινούμενους εργαζομένους, 
επιδρώντας θετικά σε σχέση με την 
υψηλή ανεργία των νέων.

Or. de

Τροπολογία 156
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 της 
Συνθήκης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
492/2011 θεσπίζει διατάξεις για την 
επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 της 
Συνθήκης, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
492/2011 θεσπίζει διατάξεις για την 
επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
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εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της διακρατικής γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην 
αγορά εργασίας, την εξασφάλιση της 
αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων στους τομείς των 
υπηρεσιών πρόσληψης, παροχής 
συμβουλών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ 
τους και με την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας με τη 
διευκόλυνση της διακρατικής γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην 
αγορά εργασίας και της ισότητας μεταξύ 
των διασυνοριακών εργαζομένων, τόσο 
σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
φορολογίας, την εξασφάλιση της 
αντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων στους τομείς των 
υπηρεσιών πρόσληψης, παροχής 
συμβουλών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. fr

Τροπολογία 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το πεδίο δράσης του EURES θα 
πρέπει να διευρυνθεί για την ανάπτυξη 
και τη στήριξη των προγραμμάτων 
κινητικότητας σε επίπεδο Ένωσης, με 
σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων 
που διαπιστώνονται στην αγορά 
εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 47 της 
συνθήκης, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ 
των νέων εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 158
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το πεδίο δράσης του EURES θα 
πρέπει να διευρυνθεί για την ανάπτυξη και 
τη στήριξη των προγραμμάτων 
κινητικότητας σε επίπεδο Ένωσης, με 
σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων 
που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 47 της συνθήκης, το 
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διευκολύνει 
την κινητικότητα μεταξύ των νέων 
εργαζομένων.

(12) Το πεδίο δράσης του EURES θα 
πρέπει να διευρυνθεί για την ανάπτυξη και 
τη στήριξη των προγραμμάτων 
κινητικότητας σε επίπεδο Ένωσης, με 
σκοπό την πλήρωση των κενών θέσεων 
που διαπιστώνονται στην αγορά εργασίας 
και την ενίσχυση και την αύξηση των 
σχεδίων διακρατικών εταιρικών σχέσεων 
EURES. Σύμφωνα με το άρθρο 47 της 
συνθήκης, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει 
να διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ 
των νέων εργαζομένων, χωρίς να 
παραβλέπεται η σημασία της παροχής 
βοήθειας για την πρόσβαση σε μια πρώτη 
θέση εργασίας, ως επί το πλείστον σε 
τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί 
μελλοντικά η κινητικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», και 
ιδίως η κατευθυντήρια γραμμή 7, ορίζει 
την αυτοαπασχόληση και την 
επιχειρηματικότητα ως ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης9.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 160
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων.

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων.
Δεδομένου ότι εκείνοι που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη για μικροπιστώσεις 
δεν είναι γενικώς ενημερωμένοι για το 
συγκεκριμένο είδος χρηματοδότησης που 
ενισχύεται με πόρους της Ένωσης,
απαιτείται η παροχή λεπτομερούς και 
αποτελεσματικής ενημέρωσης στα κράτη 
μέλη σχετικά με την υποβολή αιτήσεων 
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Or. hu

Τροπολογία 161
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης, να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στον δανεισμό
και να καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που 
τη χρειάζονται περισσότερο, όπως οι 
άνεργοι και τα ευάλωτα άτομα που 
επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, έστω και με 
την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, 
αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

Or. fr

Τροπολογία 162
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα κοινωνικά λιγότερο ευνοημένα 
άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να 
αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση, 
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ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

ιδιαίτερα στον τομέα της «λευκής 
οικονομίας», έστω και με την ιδιότητα του 
αυτοαπασχολούμενου, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πίστωση. Ως πρώτο βήμα, το 
2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θέσπισαν το μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων.

Or. de

Τροπολογία 163
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν για να αυξηθεί η 
παροχή μικροχρηματοδότησης και να 
καλύπτεται η ζήτηση εκείνων που τη 
χρειάζονται περισσότερο, όπως οι άνεργοι 
και τα ευάλωτα από οικονομικής 
απόψεως άτομα που επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση. Ως 
πρώτο βήμα, το 2010, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επινόησαν 
το μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 164
Heinz K. Becker
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α). Πρέπει να διατίθενται ανάλογα 
προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης, τα οποία θα είναι 
προσβάσιμα από την κεντρική 
πλατφόρμα πληροφοριών και θα 
ενημερώνονται συνεχώς.

Or. de

Τροπολογία 165
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί η 
μικροχρηματοδότηση περισσότερο 
διαθέσιμη στη νέα αγορά 
μικροχρηματοδότησης της Ένωσης 
απαιτείται να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων 
παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, 
εκείνων εκτός του τραπεζικού τομέα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για την προώθηση της μικροπίστωσης»10.

(15) Για να καταστεί η 
μικροχρηματοδότηση περισσότερο 
διαθέσιμη στη νέα αγορά 
μικροχρηματοδότησης της Ένωσης 
απαιτείται να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων 
παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, 
εκείνων εκτός του τραπεζικού τομέα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για την προώθηση της μικροπίστωσης»10.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ετήσιο 
ποσό των δημοσιονομικών πιστώσεων, 
στο οποίο έχει προστεθεί το 
επανεπενδυμένο κεφάλαιο και το οποίο 
χορηγείται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ετήσιο ποσό 
των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί για 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 
31 Δεκεμβρίου 2013.

Or. hu
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Τροπολογία 166
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να καταστεί η 
μικροχρηματοδότηση περισσότερο 
διαθέσιμη στη νέα αγορά 
μικροχρηματοδότησης της Ένωσης 
απαιτείται να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων 
παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, 
εκείνων εκτός του τραπεζικού τομέα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για την προώθηση της μικροπίστωσης»10.

(15) Για να καταστεί η 
μικροχρηματοδότηση περισσότερο 
διαθέσιμη στη νέα αγορά 
μικροχρηματοδότησης της Ένωσης 
απαιτείται να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ικανότητα των φορέων 
παροχής μικροχρηματοδότησης και, ιδίως, 
εκείνων εκτός του τραπεζικού τομέα, οι 
οποίοι αναγνωρίζονται επισήμως ως 
οργανισμοί δανειοδότησης, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
προώθηση της μικροπίστωσης»10.

Or. fr

Τροπολογία 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της
πλουραλιστικής κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς της Ευρώπης. Μπορούν να 
ενεργούν ως καταλύτες κοινωνικών
αλλαγών επινοώντας καινοτόμους λύσεις, 
και, ως εκ τούτου, να προσφέρουν
πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να 
βελτιώσει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στη 

(16) Η κοινωνική οικονομία αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο των κοινωνικών 
προτύπων της Ευρώπης. Μπορεί να
ενεργεί ως καταλύτης κοινωνικής 
προόδου επινοώντας καινοτόμους λύσεις, 
και, ως εκ τούτου, να προσφέρει πολύτιμη 
συμβολή στην προώθηση των αγορών 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και των 
κοινωνικών υπηρεσιών που θα είναι 
προσβάσιμες από όλους. Το πρόγραμμα 
αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει την 
πρόσβαση των οργανώσεων κοινωνικής 
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χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, 
να συμβάλει στην πρωτοβουλία 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας που 
δρομολόγησε η Επιτροπή11.

οικονομίας στη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 168
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης. Μπορούν να ενεργούν ως 
καταλύτες κοινωνικών αλλαγών 
επινοώντας καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ 
τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή11.

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης. Μπορούν να ενεργούν ως 
καταλύτες κοινωνικών αλλαγών 
επινοώντας καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ 
τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή11. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σοβαρή οικονομική κρίση που 
έπληξε την Ένωση, είναι απαραίτητο να 
αναγνωρίσουμε ότι η ανάκαμψη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας δεν μπορεί να 
εξαρτάται αποκλειστικά από την 
προώθηση της επιχείρησης κοινωνικής 
οικονομίας αλλά ότι είναι επίσης 
απαραίτητο να προωθηθεί η στήριξη της 
επιχείρησης με την παραδοσιακή της 
μορφή.

Or. it
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Τροπολογία 169
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης. Μπορούν να ενεργούν ως 
καταλύτες κοινωνικών αλλαγών 
επινοώντας καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ 
τούτου, να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το 
πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή11.

(16) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο της πλουραλιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρώπης και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο για τη διασφάλιση μεγαλύτερης 
κοινωνικής σύγκλισης στην Ευρώπη. 
Μπορούν να ενεργούν ως καταλύτες 
κοινωνικών αλλαγών επινοώντας 
καινοτόμους λύσεις, και, ως εκ τούτου, να 
προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα αυτό 
φιλοδοξεί να βελτιώσει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στη 
χρηματοδότηση και, με τον τρόπο αυτό, να 
συμβάλει στην πρωτοβουλία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που δρομολόγησε η 
Επιτροπή11.

Or. fr

Τροπολογία 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική οικονομία θα πρέπει να 
εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή με 
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με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες. Οι 
δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές προς τη χρήση των
χρηματοδοτικών μέσων από τα κράτη 
μέλη για τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική οικονομία. Οι φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των 
δράσεων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προστιθέμενη αξία και να αποφεύγουν 
την επανάληψη της χρηματοδότησης
μέσω των πόρων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 171
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
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του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες. Οι 
δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματικές προς τη χρήση των
χρηματοδοτικών μέσων από τα κράτη 
μέλη για τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οι φορείς 
που είναι επιφορτισμένοι με την
εφαρμογή των δράσεων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και 
να αποφεύγουν την επανάληψη της
χρηματοδότησης μέσω των πόρων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
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με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση και την προβολή της 
μικροχρηματοδότησης σε ιδιαίτερα 
απειλούμενες ομάδες και στους νέους. 
Ακόμη, υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, την κοινωνική 
οικονομία και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις χωρίς καθόλου ή με 
ανεπαρκή πιστοληπτική ικανότητα και 
καθόλου ή ανεπαρκή κεφάλαια και, 
επομένως, χωρίς πρόσβαση σε πιστώσεις. 
Η συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 173
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
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προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ 
της δράσης των κρατών μελών και 
εκείνης της Κοινότητας, καθώς και ενιαίες 
προσεγγίσεις και, ως εκ τούτου, βελτιώνει 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 174
Kinga Göncz

Πρόταση Κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους 
κανόνες που διέπουν τη διασυνοριακή 
λειτουργία των ειδικών διαδικτυακών 
πλατφορμών για μικροπιστώσεις, έτσι 
ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη 
χρηματοδότηση μικροεπιχειρήσεων εντός 
της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Or. hu

Τροπολογία 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα θα πρέπει 
να καταπολεμήσει το πρόβλημα της 
ανεργίας των νέων. Παρά την ύπαρξη 
θετικών ενδείξεων ανάκαμψης το 2009, η 
αύξηση της απασχόλησης δεν επαρκούσε 
για να οδηγήσει σε σταθερή μείωση του 
υψηλού ποσοστού ανεργίας. Η μέση 
διάρκεια των περιόδων ανεργίας έχει 
αυξηθεί και τα ποσοστά ανεργίας των 
νέων έχουν σημειώσει άνοδο σε πολλά 
κράτη μέλη, υπερβαίνοντας σε ορισμένα 
εξ αυτών το 40%. Αν και η κατάσταση 
διαφέρει σημαντικά στις διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, το μέσο ποσοστό 
ανεργίας των νέων στην ΕΕ είναι 
υπερδιπλάσιο του ποσοστού ανεργίας των 
ενηλίκων. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες 
περιφερειακές ανισότητες. Ιδίως σε 
αγροτικές περιοχές, η ανεργία των νέων 
παρουσιάζει άνοδο. Ως εκ τούτου, στους 
νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών θα 
πρέπει να δοθεί μέλλον και η προοπτική 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας και της 
οικονομίας στην Ευρώπη, κάτι που έχει 
ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα περίοδο 
κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων και της επισφαλούς εργασίας των 
νέων εργαζομένων, όχι μόνο θα μειώσει 
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το κοινωνικό κόστος, αλλά και θα 
προωθήσει την κοινωνική ένταξη. Ως εκ 
τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εστιάσει ιδιαίτερα στην απασχόληση των 
νέων, εισάγοντας έναν άξονα 
πρωτοβουλίας για τους νέους, με στόχο 
τη βελτίωση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην αξιοπρεπή απασχόληση, 
καθώς και των συνθηκών εργασίας των 
νέων και τη μείωση της πρόωρης 
αποχώρησης από το σχολείο.

Or. en

Τροπολογία 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ο μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων θα πρέπει να έχει 
μακροχρόνιο αντίκτυπο, να πλησιάζει 
τους δυνητικούς δικαιούχους και να 
χρησιμεύει ως ενεργό στοιχείο τόσο για 
την οικονομική πολιτική όσο και για τις 
πολιτικές τοπικής ανάπτυξης. Οι δράσεις 
που αφορούν τη μικροχρηματοδότηση 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από 
προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης προκειμένου να 
μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες 
δημιουργίας βιώσιμων πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, για 
τα εν λόγω μέτρα πρέπει να διατεθεί 
σαφές μέρος του προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter



AM\900457EL.doc 43/168 PE487.817v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσεγγίσουν την κατάρτιση 
και την απασχόληση με βάση τα 
δικαιώματα. Η πτυχή της ποιότητας της 
αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των 
περιόδων πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας, δεν πρέπει να διακυβευθεί και 
τα βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα 
πρότυπα που συνδέονται με την ποιότητα 
εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο 
μισθός, η κοινωνική ασφάλιση, και η 
υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό 
ρόλο στις προσπάθειες που θα 
καταβληθούν.

Or. en

Τροπολογία 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Οι δράσεις του προγράμματος 
πρέπει να υποστηρίζουν τα κράτη μέλη 
κατά τη δημιουργία αποδοτικών 
κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις της 
απασχόλησης ή οι ασφαλιστικές εισφορές 
για τους νέους, που θα εγγυώνται 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας. Τέτοιου είδους κίνητρα θα 
ενθαρρύνουν τους εργοδότες του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να 
προσλαμβάνουν και να καταρτίζουν 
νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους 
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νέους όσο και στη συνεχιζόμενη 
κατάρτιση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους κατά την απασχόληση, 
και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα 
ως επιλογή μεταξύ των νέων. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
καταδείξει τον ειδικό ρόλο και τη 
σημασία των μικρών επιχειρήσεων όσον 
αφορά την κατάρτιση, την 
εμπειρογνωμοσύνη και την παραδοσιακή 
τεχνογνωσία, καθώς και να διασφαλίσει 
ότι οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε 
μικροχρηματοδότηση. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών σε όλους αυτούς τους 
τομείς.

Or. en

Τροπολογία 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Οι δράσεις του προγράμματος θα 
πρέπει να στηρίζουν τα κράτη μέλη και 
τους παράγοντες της αγοράς εργασίας 
κατά την υλοποίηση της εγγύησης για 
τους νέους διασφαλίζοντας ότι οι νέοι είτε 
απασχολούνται, είτε ακολουθούν 
εκπαίδευση ή επιμόρφωση εντός 
διαστήματος τεσσάρων μηνών από την 
αποχώρησή τους από το σχολείο, ιδίως 
όσοι αποχωρούν πρόωρα από την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και άλλες 
ευπαθείς ομάδες νέων. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών στον εν λόγω τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του. Πρέπει να διεξάγεται 
τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
τα θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων επιλύονται κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος.

(18) Σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι 
η υλοποίηση των προτεραιοτήτων του 
συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εκτιμήσεις 
έχουν καταδείξει πόσο σημαντικό είναι να 
ληφθεί υπόψη η πτυχή του φύλου σε όλες 
τις διαστάσεις του προγράμματος, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάληψη 
συγκεκριμένων δράσεων για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων. 
Πρέπει να διεξάγεται τακτική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, για την 
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα 
θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών επιλύονται κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 182
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του. Πρέπει να διεξάγεται 
τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την ενσωμάτωση της διάστασης 
της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις 
δραστηριότητές του. Πρέπει να διεξάγεται 
τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
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τα θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων επιλύονται κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος.

τα θέματα της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων επιλύονται κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα από την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων του συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και πληροί την υποχρέωση που απορρέει 
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, 
την εκπαίδευση, την εργασία και 
απασχόληση και την προσβασιμότητα. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στις 
στρατηγικές της ΕΕ που αποβλέπουν 
στην εφαρμογή των αρχών αυτών. Πρέπει 
να διεξάγεται τακτική παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, για να εκτιμηθεί ο 
τρόπος με τον οποίο επιλύονται τα 
ζητήματα που άπτονται της 
καταπολέμησης των διακρίσεων στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης και το άρθρο 24 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το 
πρόγραμμα διασφαλίζει την προστασία 
των δικαιωμάτων του παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 185
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας 
σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις, και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 186
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου βιώσιμης απασχόλησης, τη 
διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 187
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υλοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
διευκολύνει τη συμμετοχή της αρμόδιας 
αρχής ή των αρμόδιων αρχών κάθε 
κράτους μέλους για την επίτευξη των 
στόχων του. 

Or. en

Τροπολογία 188
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος (21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος 
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κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κυρίως μέσω του 
επαναπροσανατολισμού των κονδυλίων 
για την πολιτική συνοχής που δεν έχουν 
αξιοποιηθεί σε κάθε κράτος μέλος. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 189
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη ανταπόκριση στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις
αντίστοιχες προτεραιότητες πολιτικής
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, η
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων όσον αφορά την κατανομή των 
κονδυλίων αφενός στους άξονες του 
προγράμματος χρησιμοποιώντας το
αποθεματικό 5% και αφετέρου σε 
επιμέρους τμήματα εντός των αξόνων, σε 
ετήσια βάση. Είναι απολύτως απαραίτητο 
να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
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εμπειρογνωμόνων και κοινωνικών 
εταίρων. Κατά την εκπόνηση και την 
κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 190
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη ανταπόκριση στις 
μεταβληθείσες ανάγκες και τις
αντίστοιχες προτεραιότητες πολιτικής
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την
κατανομή των πόρων σε μεμονωμένους 
τομείς των αξόνων του προγράμματος 
και την έγκριση πολυετών προγραμμάτων 
εργασίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση 
και την κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή με σκοπό την 
εξασφάλιση ότι υπάρχουν ομοιόμορφοι 
όροι για τη δράση στο πλαίσιο των 
αξόνων EURES και 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας του προγράμματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Όσον αφορά την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από μια στρατηγική 
συμβουλευτική επιτροπή, με ιδιότητα 
συμβούλου, που θα προεδρεύεται από την 
Επιτροπή και θα αποτελείται από 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
άλλων συμμετεχουσών χωρών, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 
οργανώσεων των εργοδοτών, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
που οργανώνονται σε επίπεδο Ένωσης
και συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική πρόοδο, την αλληλεγγύη, 
την απασχόληση και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της, των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της και της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για 
τους νέους», με την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά την προαγωγή ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας, τη διασφάλιση επαρκούς και 
αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη 
βελτίωση της κατάστασης των νέων όσον 
αφορά την απασχόληση και την 
εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 194
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
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πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
πρόοδο και καινοτομία (εφεξής «το 
πρόγραμμα») στόχος του οποίου είναι να 
συμβάλει στη βελτίωση, μέσω της 
ανάληψης καινοτόμων δράσεων, και στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», των πρωταρχικών στόχων της και 
των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων 
γραμμών της, με την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά την προαγωγή ενός υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 195
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις 
εθνικές παραδόσεις, την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των 



PE487.817v02-00 54/168 AM\900457EL.doc

EL

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. συνθηκών εργασίας.

Or. it

Τροπολογία 196
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική πρόοδο και την καινοτομία 
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
στόχος είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 

α) Ως «κοινωνική οικονομία» νοείται ο 
κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας 
που παράγει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες 
και που αποτελείται από μια σειρά 
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δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

οργανώσεων, οι οποίες δεν ανήκουν στον 
δημόσιο ή τον κερδοσκοπικό ιδιωτικό 
τομέα. Οι εν λόγω οργανώσεις 
δραστηριοποιούνται υπό τον 
δημοκρατικό έλεγχο των μελών τους, 
συνδυάζουν τα συμφέροντα μελών και 
χρηστών και/ή το γενικό συμφέρον και 
χρησιμοποιούν τα πλεονάσματα της 
οικονομικής τους δραστηριότητας με 
σκοπό την επιδίωξη αειφόρου ανάπτυξης 
και επίτευξης κοινωνικών στόχων, 
παροχής υπηρεσιών προς το συμφέρον 
των μελών ή το γενικό συμφέρον, 
συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων που 
παράγουν μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες για 
τα νοικοκυριά. Η διαχείριση των 
οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας (π.χ. 
συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλασφάλισης 
και ενώσεις) ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από τις δραστηριότητές τους.

Or. en

Τροπολογία 198
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
στόχος είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 
δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια
επιχείρηση που δεν είναι εισηγμένη σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο 
σημείο 14) του άρθρου 4, παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, που διαθέτει 
είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε 
ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, που 
δεν αποτελεί η ίδια οργανισμό συλλογικών 
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διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της
δραστηριότητα.

επενδύσεων και που:

i) σύμφωνα με το καταστατικό της ή άλλο 
καταστατικό έγγραφο με το οποίο 
ορίζεται η ίδρυση της επιχείρησης, 
πρωταρχικός της στόχος είναι μάλλον η 
επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού 
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους
για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου:

– η επιχείρηση παρέχει καινοτόμες 
υπηρεσίες ή αγαθά με υψηλά κοινωνικά 
οφέλη και/ή
– η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια 
καινοτόμο μέθοδο παραγωγής αγαθών ή 
υπηρεσιών που εκπροσωπεί τον 
κοινωνικό της στόχο·
ii) επανεπενδύει τα κέρδη της καταρχάς 
για την επίτευξη του πρωταρχικού της 
στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες 
διαδικασίες και κανόνες για κάθε 
περίσταση κατά την οποία 
πραγματοποιείται διανομή των κερδών 
στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν 
διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον 
πρωταρχικό στόχο·
iii) η διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο, 
διαφανή και δημοκρατικό τρόπο, ιδίως με 
τη συμμετοχή των εργαζομένων, των 
πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών 
που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές 
της δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter



AM\900457EL.doc 57/168 PE487.817v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
στόχος είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 
δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται ένας 
φορέας στο πλαίσιο της κοινωνικής 
οικονομίας του οποίου πρωταρχικός 
σκοπός είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικών στόχων, παρά η δημιουργία 
κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και 
τους μετόχους του. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά μέσω της παραγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών με επιχειρηματικό και
καινοτόμο τρόπο και κυρίως επανεπενδύει 
τα κέρδη για την επίτευξη των κοινωνικών 
σκοπών του. Η διαχείρισή του ασκείται με 
υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών 
και των ενδιαφερομένων μερών που 
επηρεάζονται από τη δραστηριότητά του.

Or. en

Τροπολογία 200
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού 
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Δραστηριοποιείται στην αγορά
μέσω της παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα 
πλεονάσματα κυρίως για την επίτευξη
κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή της 
ασκείται με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, 
ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, 

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού 
αντικτύπου, και όχι μόνο η δημιουργία 
κέρδους για τους ιδιοκτήτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ή μια επιχείρηση η 
οποία μέσω της παραγωγής κοινωνικών 
αγαθών και κοινωνικών υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό, κερδοφόρο και καινοτόμο 
τρόπο, επανεπενδύει τα πλεονάσματα 
κυρίως. Η διαχείρισή της ασκείται με 
υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη 
συμμετοχή ή τη συνδιαχείριση των 



PE487.817v02-00 58/168 AM\900457EL.doc

EL

των πελατών και των ενδιαφερομένων 
μερών που επηρεάζονται από την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα.

εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

Or. de

Τροπολογία 201
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση»  νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
στόχος είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 
δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
κοινωνικά επωφελής επιχείρηση της 
οποίας οι προτεραιότητες είναι τόσο 
οικονομικής όσο και κοινωνικής φύσεως 
και η οποία επιθυμεί η δραστηριότητά 
της να αποτελεί πηγή παραδειγματικής 
κοινωνικής προόδου. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά μέσω της παραγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα 
πλεονάσματα κυρίως για την επίτευξη 
κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή της 
ασκείται με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, 
ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, 
των πελατών και των ενδιαφερομένων 
μερών που επηρεάζονται από την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Or. fr

Τροπολογία 202
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
στόχος είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 
δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή 
των εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός 
σκοπός είναι μάλλον η επίτευξη 
κοινωνικών στόχων μέσω της επίλυσης 
κοινωνικών προβλημάτων, για 
παράδειγμα στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της οικογένειας, του 
περιβάλλοντος, της φτώχειας και της 
ένταξης, παρά η δημιουργία κέρδους για 
τους ιδιοκτήτες, τα μέλη της και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά μέσω της παραγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο. Η διαχείρισή της 
ασκείται με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, 
ει δυνατόν με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 203
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού 
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω 
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 

(Δεν επηρεάζει το ελληνικό κείμενο).
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εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

Or. fi

Τροπολογία 204
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ως «μικροπίστωση»  νοείται δάνειο 
ύψους μέχρι 25 000 ευρώ.

β) Ως «μικροπίστωση»  νοείται δάνειο 
ύψους μέχρι 25 000 ευρώ, το οποίο μπορεί 
να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σύμφωνα 
με την οικονομική συγκυρία·

Or. fr

Τροπολογία 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η «μικροχρηματοδότηση» περιλαμβάνει 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μικροπιστώσεις, 
ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των 
οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

δ) Η «μικροχρηματοδότηση» περιλαμβάνει 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μικροπιστώσεις, 
ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των 
οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς ή 
με ανεπαρκή πιστοληπτική ικανότητα και 
χωρίς ή με ανεπαρκή κεφάλαια και, ως εκ 
τούτου, χωρίς πρόσβαση σε πιστώσεις.

Or. en
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Τροπολογία 206
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Ως «κοινωνική καινοτομία» νοούνται 
νέες παρεμβάσεις που αφορούν την 
κοινωνία τόσο ως προς τους σκοπούς
τους όσο και ως προς τα μέσα τους και 
παρέχουν πιο αποτελεσματικές, 
αποδοτικές, βιώσιμες και/ή δίκαιες
απαντήσεις στις κοινωνικές ανάγκες που
δεν ικανοποιούνται ή ικανοποιούνται 
ανεπαρκώς όσον αφορά την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, την προαγωγή
ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας
απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας, 
την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας που θα προλαμβάνει τη 
φτώχεια και τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην 
κοινωνική πρόοδο.
Η κοινωνική καινοτομία βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής και εργασίας. Δεν κρίνεται
κυρίως βάσει οικονομικών κριτηρίων, 
αλλά, μάλλον, βάσει της προστιθέμενης 
αξίας της για την κοινωνία στο σύνολό 
της.

Or. en

Τροπολογία 207
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Ως «κοινωνική καινοτομία» νοείται η 
δράση ή το σχέδιο με κοινωνικό 
χαρακτήρα, που αναλαμβάνεται ή 
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εκπονείται με συγκεκριμένο και 
καινοτόμο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 
κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες είτε 
παραβλέπονται είτε δεν λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη, όπως η πρόσβαση σε μια 
πρώτη θέση εργασίας, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η καταπολέμηση της 
φτώχειας και η πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη για τους πλέον 
άπορους.

Or. fr

Τροπολογία 208
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) Ως «πειραματική κοινωνική 
πολιτική» νοείται η πρακτική δοκιμή 
βάσει έργου των κοινωνικών καινοτομιών
προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
τη σκοπιμότητά τους, καθώς τα έργα 
αυτά είναι χρονικά περιορισμένα και 
περιλαμβάνουν ποικιλία από φορείς όλων 
των μεγεθών.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων
βοηθούν να καθοριστεί εάν και υπό ποιες
συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν οι 
κοινωνικές καινοτομίες σε ευρύτερη 
κλίμακα. Η πειραματική κοινωνική
πολιτική στοχεύει στη βελτίωση της ζωής 
των δικαιούχων μέσω εξατομικευμένων 
υπηρεσιών ή προϊόντων και 
αναπτύσσεται με την άμεση συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών και των 
δικαιούχων. Απαιτεί μακροπρόθεσμη και 
βιώσιμη χρηματοδότηση πιλοτικών 
σχεδίων, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, και στοχεύει στη διασφάλιση 
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της κλιμάκωσης των αποτελεσματικών 
προσεγγίσεων.

Or. en

Τροπολογία 209
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) Ως «κοινωνικός πειραματισμός» 
νοείται η προώθηση και η 
χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων 
μέσω της κοινωνικής προσέγγισής τους 
και της μεθόδου υλοποίησής τους τα 
οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
απασχόληση, τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης που σχετίζονται με την 
αναζήτηση εργασίας, την καταπολέμηση 
του αποκλεισμού και της φτώχειας και τα 
θετικά αποτελέσματα των οποίων 
μπορούν να διαδοθούν σε ευρύτερο 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα αποτελείται από τους 
ακόλουθους τρεις συμπληρωματικούς 
άξονες:

1. Το πρόγραμμα αποτελείται από τους 
ακόλουθους τέσσερις συμπληρωματικούς 
άξονες:

Or. en
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Τροπολογία 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής για την απασχόληση, της 
κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας 
για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την καινοτομία, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής 
προστασίας, της κοινωνικής ένταξης, της 
καταπολέμησης της φτώχειας, και της 
νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την κοινωνική πρόοδο, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 212
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής για την απασχόληση, της 
κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας 
για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την καινοτομία, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής για την απασχόληση, της 
κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας 
για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης,
την κοινωνική προστασία, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
για τους πλέον άπορους και προάγει την 
τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, τους 
κοινωνικούς πειραματισμούς και την 
καινοτομία, σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της 
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κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. fr

Τροπολογία 213
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής για την απασχόληση, της 
κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας 
για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την καινοτομία, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

α) Τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει 
την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
πολιτικής για την απασχόληση, της 
κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής για 
την κοινωνική ένταξη και της πολιτικής 
στον τομέα της καταπολέμησης της 
φτώχειας, καθώς και της νομοθεσίας για 
τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την καινοτομία, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 214
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου EURES, δηλαδή, τις 
ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
ορισθεί από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ και 
την Ελβετική Συνομοσπονδία, από κοινού 

β) Τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου EURES, δηλαδή, τις 
ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
ορισθεί από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ και 
την Ελβετική Συνομοσπονδία, από κοινού 
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με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την 
ανάπτυξη της ανταλλαγής και της 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων 
μορφών συνεργασίας για την προώθηση 
της γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων·

με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την 
ανάπτυξη της ανταλλαγής και της 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων 
μορφών συνεργασίας, όπως είναι οι 
διασυνοριακές συνεργασίες καθώς και η 
εξατομικευμένη παροχή συμβουλών και 
πληροφοριών σε άτομα που αναζητούν 
εργασία, σε εργαζόμενους και εργοδότες 
που μετακινούνται, για την προώθηση της 
οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας 
των εργαζομένων σε δίκαιη βάση και τη 
συμβολή σε υψηλού επιπέδου 
απασχόληση με υψηλή αξία·

Or. de

Τροπολογία 215
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου EURES, δηλαδή, τις 
ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
ορισθεί από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ και 
την Ελβετική Συνομοσπονδία, από κοινού 
με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την 
ανάπτυξη της ανταλλαγής και της 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων 
μορφών συνεργασίας για την προώθηση 
της γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων·

β) Τον άξονα EURES ο οποίος στηρίζει τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου EURES, δηλαδή, τις 
ειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 
ορισθεί από τα κράτη μέλη του ΕΟΧ και 
την Ελβετική Συνομοσπονδία, από κοινού 
με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για την 
ανάπτυξη της ανταλλαγής και της 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων 
μορφών συνεργασίας, ιδίως όπως οι 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις, για την 
προώθηση της στοχοθετημένης
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας.

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος 
διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας.

(Οριζόντια τροπολογία: ο όρος «κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον όρο «κοινωνική 
οικονομία» σε ολόκληρο το κείμενο).

Or. en

Τροπολογία217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας.

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος 
διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των οργανώσεων κοινωνικής 
οικονομίας.
(Οριζόντια τροπολογία: ο όρος 
«επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας» 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 
«οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας» σε 
ολόκληρο το κείμενο).

Or. en
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Τροπολογία 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο 
οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, 
ιδίως εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας.

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο 
οποίος βοηθά να αυξηθεί η πρόσβαση και 
η διαθεσιμότητα μικροχρηματοδότησης 
για τα άτομα που έχουν χάσει ή 
κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασίας 
τους, ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την είσοδο ή επανείσοδό τους στην 
αγορά εργασίας, καθώς και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν απειλή κοινωνικού 
αποκλεισμού ή τα ευάλωτα άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 
αφορά την πρόσβαση στη συμβατική 
αγορά πιστώσεων, και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που απασχολούν αυτά τα 
άτομα, καθώς και τις επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά 
εργασίας, και των επιχειρήσεων

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής οικονομίας, ο οποίος 
διευκολύνει την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και αυξάνει τη 
διαθεσιμότητά της για τους δυνητικούς 
επιχειρηματίες, ιδίως για εκείνους που 
είναι άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι 
και ευάλωτοι, καθώς και για ήδη 
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κοινωνικής οικονομίας. υπάρχουσες πολύ μικρές επιχειρήσεις και
οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 220
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο 
οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας.

γ) Τον άξονα της μικροχρηματοδότησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο 
οποίος διευκολύνει την πρόσβαση των 
επιχειρηματιών σε επαρκείς και 
αναθεωρημένες προς τα πάνω 
χρηματοδοτήσεις ανάλογα την 
οικονομική συγκυρία, ιδίως εκείνων που 
μέχρι πρότινος ήταν απομακρυσμένοι από 
την αγορά εργασίας και των 
νεοσυσταθεισών ή ήδη υφιστάμενων
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

Or. fr

Τροπολογία 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Τον άξονα της πρωτοβουλίας για τους 
νέους, ο οποίος βελτιώνει την κατάσταση 
των νέων όσον αφορά την απασχόληση 
και την εκπαίδευση, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης.

Or. en
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Τροπολογία 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Τον άξονα της πρωτοβουλίας για τους 
νέους, ο οποίος βελτιώνει την κατάσταση 
των νέων όσον αφορά την απασχόληση 
και την εκπαίδευση, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 1 έως 14 εφαρμόζονται και 
στους τρεις άξονες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, 
σε καθένα από τα οποία εφαρμόζονται 
επίσης ειδικές διατάξεις.

2. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 1 έως 14 εφαρμόζονται και 
στους τέσσερις άξονες που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β), γ) και γα) της 
παραγράφου 1, σε καθένα από τα οποία 
εφαρμόζονται επίσης ειδικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 224
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα και
στον τομέα των συνθηκών εργασίας από 
τους βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στους τομείς της
απασχόλησης, της κοινωνικής
προστασίας και ένταξης, της 
καταπολέμησης της φτώχειας και της 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας από 
τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε 
όλα τα επίπεδα, τους κοινωνικούς 
εταίρους καθώς και από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους 
φορείς, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 
κοινωνικοί στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και να ασκείται 
συγκεκριμένη και συντονισμένη δράση 
τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 225
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα των συνθηκών εργασίας από 
τους βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα των συνθηκών εργασίας από 
τους βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών· η προώθηση της 
αναγνώρισης και της αποτίμησης της 
κοινωνικής προστιθέμενης αξίας της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως 
μέρους της κοινωνικής οικονομίας της 
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αγοράς στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 226
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η ενίσχυση της οικειοποίησης των 
στόχων της Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα των συνθηκών εργασίας από 
τους βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και 
σε επίπεδο κρατών μελών·

α) Η ανάληψη συγκεκριμένης και 
συντονισμένης δράσης στον τομέα της 
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα, στον 
τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού και 
στον τομέα των συνθηκών εργασίας, τόσο 
σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, με την ενίσχυση της 
οικειοποίησης των στόχων της Ένωσης 
στους εν λόγω τομείς από τους βασικούς 
αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
και την προώθηση μιας στενής 
συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους 
κοινωνικούς εταίρους·

Or. fr

Τροπολογία 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας και η 
διευκόλυνση της πολιτικής 

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, αξιοπρεπών, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας, ούτως 
ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική 
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μεταρρύθμισης, με την προαγωγή της 
χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας 
μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας·

ένταξη και υψηλό επίπεδο απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και να διευκολύνεται η 
πολιτική μεταρρύθμιση, όπου απαιτείται, 
με την προαγωγή της συμμετοχής όλων 
των συναφών ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ευάλωτων 
ατόμων, όπως αυτών που βιώνουν τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
των ατόμων με αναπηρίες, των 
μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, καθώς και της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 228
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας και η
διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης, 
με την προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας·

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική 
ένταξη και υψηλού επιπέδου απασχόληση 
με υψηλή αξία, καθώς και η διευκόλυνση
της πολιτικής μεταρρύθμισης, όπου 
απαιτείται, με την προαγωγή της 
συμμετοχής όλων των συναφών 
εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ατόμων 
που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και με την 
ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της 
αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Or. de
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Τροπολογία 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας και η 
διευκόλυνση της πολιτικής 
μεταρρύθμισης, με την προαγωγή της 
χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας 
μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας·

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης 
κατάλληλων, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας υψηλής ποιότητας που θα 
προστατεύουν τους δικαιούχους από τη 
φτώχεια, και αγορών εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η κοινωνική ένταξη και 
υψηλό επίπεδο απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας και να διευκολύνεται η 
κοινωνική πρόοδος, με την προαγωγή της 
συμμετοχής όλων των συναφών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και ατόμων 
που βιώνουν τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και της 
υπό καλές συνθήκες και αξιοπρεπούς 
εργασίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της 
αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 230
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η υποστήριξη της ανάπτυξης
κατάλληλων, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας και η 

β) Η προώθηση μια κοινωνικής 
διακυβέρνησης που θα αποσκοπεί σε μια 
μεγαλύτερη κοινωνική σύγκλιση, θα 
ενισχύει την κοινωνική καινοτομία και θα 
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διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης, 
με την προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας·

στηρίζει την ανάπτυξη κατάλληλων 
προσιτών, ισότιμων και αποτελεσματικών 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και η 
διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης 
με την προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας·

Or. fr

Τροπολογία 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
«έξυπνης νομοθεσίας» και η διασφάλιση 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

γ) Η παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τους κοινωνικούς στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις 
πολιτικές της ΕΕ, καθώς και τη 
νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της
«έξυπνης νομοθεσίας» και η διασφάλιση 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

γ) Η βελτίωση της νομοθεσίας της Ένωσης 
σύμφωνα με τις αρχές της «καλής 
εργασίας» και η διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά·

Or. en
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Τροπολογία 233
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
«έξυπνης νομοθεσίας» και η διασφάλιση 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
«έξυπνης νομοθεσίας» - όχι σε βάρος της 
διαφάνειας - και η διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά·

Or. el

Τροπολογία 234
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) οικοδόμηση και προώθηση των 
συστημάτων και των κανονισμών για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων·

Or. pl

Τροπολογία 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο γα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Η προώθηση της δημιουργίας 
βιώσιμων «πράσινων» και «λευκών» 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και η 
πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων για τον σκοπό αυτό 
συνδέοντας τις πολιτικές απασχόλησης 
και τις κοινωνικές πολιτικές με τις 
βιομηχανικές και τις διαρθρωτικές 
πολιτικές προς υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια οικονομία με 
αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα και μια 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 236
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους·

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους· ωστόσο, κατά την προώθηση 
μιας τέτοιας κινητικότητας πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι 
εργαζόμενοι στην ΕΕ πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα απασχόλησης και στο δικό 
τους κράτος μέλος· η πιθανή επιθυμία 
τους να αναζητήσουν εργασία σε άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι συνέπεια 
δικής τους ελεύθερης επιλογής και όχι 
αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από την 
έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης στο 
κράτος μέλος καταγωγής τους· επομένως, 
η προώθηση της κινητικότητας δεν 
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πρέπει να διευκολύνει «διαρροές» 
εργαζομένων από κράτη μέλη με 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε πιο 
ευημερούντα κράτη μέλη, διότι οι εν λόγω 
διαρροές θα ενείχαν τον κίνδυνο να 
στερηθούν τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες τούς 
απαραίτητους πόρους για να βγουν από 
την κρίση·

Or. it

Τροπολογία 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους·

δ) Η διευκόλυνση της οικειοθελούς
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, ιδίως σε μεθοριακές 
περιοχές, μέσω της υποστήριξης των 
διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων, του 
διασυνοριακού κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και της παροχής συμβουλών και 
πληροφόρησης προς τα άτομα που 
αναζητούν εργασία, τους 
μετακινούμενους εργαζόμενους και τους 
εργοδότες, και η αύξηση των ευκαιριών 
απασχόλησης με την ανάπτυξη υψηλής 
ποιότητας αγορών εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς, ανοικτών για όλους και 
προσιτών από όλους·

Or. en

Τροπολογία 238
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους·

δ) Η προώθηση κάθε πρωτοβουλίας που 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε μια 
πρώτη θέση εργασίας και την επανένταξη 
των ανέργων στην αγορά εργασίας, της 
στοχοθετημένης γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους·

Or. fr

Τροπολογία 239
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους·

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 
την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοικτών για όλους 
και προσιτών από όλους·

Or. en

Τροπολογία 240
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής 
κινητικότητας των εργαζομένων και η 
αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης με 

δ) Η προώθηση της γεωγραφικής και 
διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων και η αύξηση των ευκαιριών 
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την ανάπτυξη αγορών εργασίας της 
Ένωσης, ανοικτών για όλους και προσιτών 
από όλους·

απασχόλησης με την ανάπτυξη αγορών 
εργασίας της Ένωσης, ανοικτών για όλους 
και προσιτών από όλους·

Or. de

Τροπολογία 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις 
ευάλωτες ομάδες και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και με την επένδυση σε
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για άνεργα, 
κοινωνικά αποκλεισμένα και ευάλωτα 
άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια 
πολύ μικρή επιχείρηση, καθώς και για 
υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, και 
με την επένδυση στις οργανώσεις
κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις 
ευάλωτες ομάδες και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και με την επένδυση σε 
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης (π.χ. ατόμων με 
αναπηρία ή χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης ή 
με προσωπικά και επαγγελματικά 
προβλήματα) με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις 
λιγότερο ευνοημένες ομάδες και τις πολύ 
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μικρές επιχειρήσεις και με την επένδυση 
σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

Or. de

Τροπολογία 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Η καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της 
υποστήριξης των δραστηριοτήτων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των κοινωνικών εταίρων, των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και 
των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας, 
καθώς και των δημόσιων φορέων.

Or. en

Τροπολογία 244
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Η βελτίωση των γνώσεων και η 
καλύτερη κατανόηση της κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη (και σε 
άλλες συμμετέχουσες χώρες) μέσω της 
ανάλυσης, της αξιολόγησης και της 
στενής παρακολούθησης των πολιτικών 
και της εφαρμογής τους. 

Or. de
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Τροπολογία 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Η διασφάλιση μιας ορθής μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή 
απασχόληση, η αποτροπή της πρόωρης 
αποχώρησης από το σχολείο και η 
προώθηση της ποιότητας των περιόδων 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Or. en

Τροπολογία 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) Η διασφάλιση μιας ορθής μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή 
απασχόληση, η αποτροπή της πρόωρης 
αποχώρησης από το σχολείο και η 
προώθηση της ποιότητας των περιόδων 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Or. en

Τροπολογία 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Να προωθήσει την ισότητα μεταξύ α) Να προωθήσει την ισότητα μεταξύ 



AM\900457EL.doc 83/168 PE487.817v02-00

EL

ανδρών και γυναικών και να συμβάλει 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει 
του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού·

ανδρών και γυναικών μέσω της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της υλοποίησης θετικών δράσεων με 
σκοπό την προώθηση της ισότητας των 
φύλων, να συμβάλει στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων βάσει του φύλου, της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 
αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού 
προσανατολισμού και να εκπληρώσει την 
υποχρέωση που απορρέει από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 
εκπαίδευση, την εργασία και απασχόληση 
και την προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 248
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Να προωθήσει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και να συμβάλει 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει 
του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του σεξουαλικού προσανατολισμού·

α) Να προωθήσει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και να συμβάλει 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει 
του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της γλώσσας, της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της 
ηλικίας ή του σεξουαλικού 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 249
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 - στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

β) Να προωθηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης, να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη κοινωνική προστασία και να 
αντιμετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεων της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 250
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

β) Να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την πρόληψη και 
καταπολέμηση της μακροχρόνιας 
ανεργίας, τη διασφάλιση επαρκούς
κοινωνικής προστασίας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

Or. el

Τροπολογία 251
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις 
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κοινωνικής οικονομίας που παρέχουν 
επαγγελματική εκπαίδευση σε νέους
προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν τις 
επαγγελματικές δεξιότητες που ζητούνται 
στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 252
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Να εκπονήσει συντονισμένες δράσεις 
μεταξύ της εκπαίδευσης, της αγοράς 
εργασίας και του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Αρχή της εταιρικής σχέσης

Για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των δικαιούχων και με σκοπό 
την προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν
την αρχή της εταιρικής σχέσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
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προγράμματος σε όλα τα επίπεδά του. Για 
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων, που αποτελούν τις ομάδες 
στόχους του προγράμματος, συμμετέχουν 
στις στρατηγικές αποφάσεις, στην
ανάπτυξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη 
διάδοση των αξόνων του προγράμματος.
Ένα επαρκές ποσό των χρηματοδοτικών 
πόρων διατίθεται για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης, καθώς και για δραστηριότητες 
δημιουργίας ικανοτήτων και 
αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων
και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που αποτελούν τις ομάδες-
στόχους του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 254
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πιστώσεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 
2020 ανέρχονται σε 958,19 εκατ. Ευρώ14.

1. Οι πιστώσεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 
2020 ανέρχονται τουλάχιστον σε 1 δισ. 
Ευρώ14 λαμβανομένων υπόψη της 
κατάστασης της απασχόλησης και των 
περιορισμών του υπό διαπραγμάτευση 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. fr
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Τροπολογία 255
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πιστώσεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 
2020 ανέρχονται σε 958,19 εκατ. ευρώ14.

1. Οι πιστώσεις για την εφαρμογή του 
προγράμματος για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 
2020 ανέρχονται σε [ΧΧΧ] εκατ. ευρώ14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο πρέπει να συνάδει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς» (έκθεση SURE).

Τροπολογία 256
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα ενδεικτικά ποσοστά πρέπει 
να κατανεμηθούν στους άξονες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
υπάρχει η ακόλουθη χρηματοδοτική 
κατανομή στους άξονες που προβλέπονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχεία α), β) 
και γ):

Or. en

Τροπολογία 257
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου 
για τη δοκιμή και την αξιολόγηση 
καινοτόμων λύσεων με σκοπό την 
εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα·

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress·

Or. en

Τροπολογία 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου 
για τη δοκιμή και την αξιολόγηση 
καινοτόμων λύσεων με σκοπό την 
εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα·

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 50% πρέπει να 
διατίθεται για την κοινωνική προστασία, 
την κοινωνική ένταξη και τη μείωση και 
πρόληψη της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου 
για τη δοκιμή και την αξιολόγηση 

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 60% πρέπει να 
διατίθεται για την κοινωνική προστασία, 
την κοινωνική ένταξη και τη μείωση και 
πρόληψη της φτώχειας και τουλάχιστον 
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καινοτόμων λύσεων με σκοπό την 
εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα·

15% για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων· τουλάχιστον 15% έως –το 
ανώτατο– 17% του προϋπολογισμού για 
τον εν λόγω άξονα πρέπει να διατίθεται 
για την προαγωγή της πειραματικής 
κοινωνικής πολιτικής· διατίθεται
χρηματοδότηση σε μικρά, μεσαία και 
μεγάλα έργα·

Or. en

Τροπολογία 260
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου για 
τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε 
ευρύτερη κλίμακα·

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 20% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου για 
τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε 
ευρύτερη κλίμακα·

Or. fr

Τροπολογία 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· (β) ένα ποσοστό 20% στον άξονα EURES, 
του οποίου τουλάχιστον 40% πρέπει να 
διατίθεται σε στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας, τουλάχιστον 20% σε 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και 
τουλάχιστον 15% στην κατάρτιση και την 
ανάπτυξη προσόντων για το προσωπικό 
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του EURES·

Or. en

Τροπολογία 262
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· β) ένα ποσοστό 18% στον άξονα EURES·

Or. en

Τροπολογία 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES, 
του οποίου τουλάχιστον 10% πρέπει να 
διατίθεται σε στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας, τουλάχιστον 40% σε 
διακρατικές συμπράξεις και τουλάχιστον 
20% στην κατάρτιση και την παροχή 
προσόντων στο προσωπικό EURES·

Or. en

Τροπολογία 264
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES 
με προτεραιότητα κυρίως στην 
πρωτοβουλία «Η πρώτη σου εργασία 
μέσω του Eures» και ποσοστό 
τουλάχιστον 20% για τις διακρατικές 
εταιρικές σχέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα ποσοστό 20% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

γ) ένα ποσοστό 15% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. en

Τροπολογία 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ένα ποσοστό 25% του προϋπολογισμού 
διατίθεται για την προώθηση της 
πειραματικής κοινωνικής πολιτικής και 
τουλάχιστον 10% για την καταπολέμηση 
της ανεργίας και του αποκλεισμού των 
νέων· διατίθεται χρηματοδότηση σε 
μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα·

Or. en
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Τροπολογία 267
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το υπόλοιπο 5% κατανέμεται μεταξύ των 
τμημάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες πολιτικής.

Το υπόλοιπο 2% κατανέμεται μεταξύ των 
τμημάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες πολιτικής που ορίζονται 
από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί μιας 
πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 268
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το υπόλοιπο 5% κατανέμεται μεταξύ των 
τμημάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες πολιτικής.

Το υπόλοιπο 5% κατανέμεται μεταξύ των 
τμημάτων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες πολιτικής που προτείνει η 
Επιτροπή και με τη συγκατάθεση του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός από τις πιστώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
παρέχεται χρηματοδότηση και για τον 
άξονα της πρωτοβουλίας για τους νέους 
που προβλέπεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο γα. Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 ως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020, οι πιστώσεις που ανατίθενται στον 
εν λόγω άξονα ανέρχονται σε [ΧΧΧ] 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός από τις πιστώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
παρέχεται χρηματοδότηση και για τον 
άξονα της πρωτοβουλίας για τους νέους 
που προβλέπεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο γα). Κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 ως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020, οι πιστώσεις που ανατίθενται στον 
εν λόγω άξονα ανέρχονται σε [ΧΧΧ] 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων εισάγεται 
ένας νέος άξονας πρωτοβουλίας για τους νέους, με την προϋπόθεση να εξασφαλισθεί 
χρηματοδότηση για τον εν λόγω στόχο από το ΠΔΠ 2014-2020.
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Τροπολογία 271
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση 
τεχνικής ή/και διοικητικής συνδρομής για 
τη χρηματοδότηση δαπανών, ιδίως όσον 
αφορά το λογιστικό έλεγχο, την ανάθεση 
μεταφράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, 
τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και τις 
δραστηριότητες πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας προς το αμοιβαίο συμφέρον 
της Επιτροπής και των δικαιούχων.

3. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση 
τεχνικής ή/και διοικητικής συνδρομής για 
τη χρηματοδότηση δαπανών, ιδίως όσον 
αφορά το λογιστικό έλεγχο, την ανάθεση 
μεταφράσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, 
τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και τις 
δραστηριότητες πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας προς το αμοιβαίο συμφέρον 
της Επιτροπής και των δικαιούχων, 
διασφαλίζοντας την ενίσχυση του ελέγχου 
που ασκείται επί των δαπανών. Οι εν 
λόγω πιστώσεις πρέπει είναι 
περιορισμένες και να υπόκεινται σε 
κάποιο ανώτατο όριο.

Or. fr

Τροπολογία 272
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν βάσει του 
προγράμματος:

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν βάσει του 
προγράμματος «Progress», εφόσον 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του:

Or. fr

Τροπολογία 273
Mara Bizzotto
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Συλλογή δεδομένων και στατιστικών, 
καθώς και ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών, ταξινομήσεων, δεικτών
και σημείων αναφοράς·

α)  Συλλογή δεδομένων και στατιστικών, 
ταξινομήσεις, δείκτες και σημεία
αναφοράς·

Or. it

Τροπολογία 274
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Εκτιμήσεις και αξιολογήσεις
αντικτύπου·

γ) Ανεξάρτητες εκτιμήσεις και προώθηση
αξιολογήσεων αντικτύπου, μεταξύ άλλων, 
από ιδιωτικούς φορείς·

Or. fr

Τροπολογία 275
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Εκτιμήσεις και αξιολογήσεις 
αντικτύπου·

γ) Εκτιμήσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου
καθώς και μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων με 
βάση τους στόχους που τίθενται 
αναφορικά με την απασχόληση, την 
κοινωνική συνοχή και πρόοδο·

Or. el
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Τροπολογία 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Παρακολούθηση του αντικτύπου των 
πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με 
τις πλέον ευπαθείς ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) Παρακολούθηση του αντικτύπου των 
πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 278
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) συγκεκριμένες και καινοτόμες 
δράσεις στους τομείς της απασχόλησης, 
του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
για τους πλέον άπορους, των συνθηκών 
εργασίας και των κοινωνικών υποθέσεων.
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Or. fr

Τροπολογία 279
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανταλλαγές και διάδοση ορθών 
πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και 
εμπειριών, αξιολογήσεις από ομότιμους 
ειδικούς, συγκριτική αξιολόγηση και 
αμοιβαία μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

α) Ανταλλαγές και διάδοση ορθών 
πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων και 
εμπειριών, αξιολογήσεις από ομότιμους 
ειδικούς, συγκριτική αξιολόγηση και 
αμοιβαία μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για την προώθηση στρατηγικών 
απασχόλησης, καθώς και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας.

Or. de

Τροπολογία 280
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Πρωτοβουλίες, συνέδρια και σεμινάρια 
της προεδρίας του Συμβουλίου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 281
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και 
συμβούλων EURES·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 282
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ)  Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και συμβούλων 
EURES·

γ)  Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και των 
υπευθύνων για την εφαρμογή του 
«προγράμματος της ΕΕ για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία», 
ιδίως των συμβούλων EURES·

Or. de

Τροπολογία 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και συμβούλων 
EURES·

γ) Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και συμβούλων 
EURES και παραγόντων στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών συμπράξεων του EURES·

Or. en
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Τροπολογία 284
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2– στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Σύνταξη και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και μορφωτικού υλικού·

δ) Σύνταξη και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και μορφωτικού υλικού και 
ενημέρωση, κοινοποίηση και προβολή 
των δράσεων που στηρίζει το πρόγραμμα 
Progress·

Or. fr

Τροπολογία 285
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Δραστηριότητες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 286
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Προετοιμασία και διάδοση μιας 
σειράς κοινωνικών κριτηρίων που θα 
εφαρμόζονται οικειοθελώς από όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη και τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν μέσω της δημιουργίας 
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σήματος, όπως αυτό που προβλέπεται στο 
άρθρο 16.

Or. fr

Τροπολογία 287
Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) Ενίσχυση της γνώσης και της 
κατανόησης μεταξύ των υπευθύνων 
χάραξης των πολιτικών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά την 
εκπόνηση και την εφαρμογή πολιτικών 
που προωθούν την ποιοτική απασχόληση, 
τις καλές συνθήκες εργασίας, τις αγορές 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, την 
κοινωνική προστασία και ένταξη, καθώς 
και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 288
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) Προαγωγή του πνεύματος πρόληψης 
στον τομέα της υγείας και ασφάλειας
στην εργασία και προώθηση τόσο της 
πνευματικής όσο και της σωματικής 
υγείας στο επαγγελματικό περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 289
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών 
διοικήσεων και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την 
προαγωγή της γεωγραφικής 
κινητικότητας και που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, καθώς και των παρόχων 
μικροπιστώσεων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 290
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών
διοικήσεων και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την 
προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας 
και που ορίζονται από τα κράτη μέλη, 
καθώς και των παρόχων μικροπιστώσεων·

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των διοικήσεων 
και των εξειδικευμένων υπηρεσιών, που 
είναι αρμόδιες για την προαγωγή της 
γεωγραφικής κινητικότητας και που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, καθώς και 
ενίσχυση ικανοτήτων των παρόχων 
μικροπιστώσεων και των παρόχων 
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Ενίσχυση ικανοτήτων των 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
των παραγόντων της κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 292
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Ενίσχυση ικανοτήτων των 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων 
και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 293
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3– στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δικτύωση και συνεργασία μεταξύ 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, καθώς και υπηρεσιών 
απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δικτύωση και συνεργασία μεταξύ 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, καθώς και υπηρεσιών 
απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης·

δ) δικτύωση και συνεργασία μεταξύ 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και 
υπηρεσιών απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 295
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι, αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση 
της γεωγραφικής κινητικότητας των νέων 
δεν πρέπει να ευνοεί φαινόμενα όπως η 
«διαρροή εγκεφάλων» από τα κράτη μέλη 
που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 
δυσκολίες προς πιο ευημερούντα κράτη. 
Μια τέτοια διαρροή ενδεχομένως να 
έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των
κρατών μελών που αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες να βγουν από την κρίση, και 
είναι ως εκ τούτου αναγκαίο η 
γεωγραφική κινητικότητα να μην 
αποτελεί τη μοναδική επιλογή για έναν 
νέο, αλλά να είναι προπάντων 
συμπληρωματική της αύξησης ευκαιριών 
απασχόλησης στο κράτος μέλος 
καταγωγής του νέου αυτού.

Or. it

Τροπολογία 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση ως 
επιλογή και για την εξάλειψη των 
εμποδίων στην κινητικότητα για τους 
πολίτες που αποφασίζουν να 
μετακινηθούν:

α) Παροχή πληροφόρησης και 
συμβουλών προς τα άτομα που 
αναζητούν εργασία, τους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους, καθώς και 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντά τους, και τους εργοδότες· 
Παροχή κατάρτισης προς εκείνους που 
χορηγούν διασυνοριακές παροχές·
β) Προώθηση της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας για τον συμψηφισμό κενών 
θέσεων εργασίας και αιτήσεων, καθώς και 
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στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας 
για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, 
εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας και/ή ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων, όπως οι νέοι.

Or. en

Τροπολογία 297
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, 
όπως οι νέοι.

4. Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν βάσει του άξονα 
EURES:

Or. fr

Τροπολογία 298
Thomas Mann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τους μεθοριακούς 
εργαζομένους και όσον αφορά την
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συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας για τον συμψηφισμό κενών 
θέσεων εργασίας και αιτήσεων, καθώς και 
στοχευμένες ενέργειες κινητικότητας για 
την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, 
εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας και/ή η ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων, όπως οι νέοι.

Or. de

Τροπολογία 299
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων για εργασία, καθώς και 
στοχευμένες ενέργειες κινητικότητας για 
την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας, 
εφόσον έχουν εντοπιστεί ελλείψεις στην 
αγορά εργασίας και/ή η ανάγκη παροχής 
βοήθειας σε συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων, όπως οι νέοι και εκείνοι 
που αναζητούν μια πρώτη θέση εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 300
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κατάρτιση πολιτικών συμβούλων και 
νομικών EURES·

Or. fr

Τροπολογία 301
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών 
διοικήσεων και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την 
προαγωγή της στοχοθετημένης 
γεωγραφικής κινητικότητας και ορίζονται 
από τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 302
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Δικτύωση και συνεργασία μεταξύ 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, καθώς και 
υπηρεσιών απασχόλησης σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία 303
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Δράσεις για την υποστήριξη της 
πρόσβασης σε εξειδικευμένα μαθήματα 
απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, 
προκειμένου να βοηθηθούν καλύτερα 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων ή 
ανέργων.

Or. en

Τροπολογία 304
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων 
που προβλέπονται στον τίτλο VIII του 
Μέρους Ι του κανονισμού XXX/2012 [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός], 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που ισχύουν για τον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τις 
επιχορηγήσεις.

5. Οι τύποι δράσεων που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν βάσει του άξονα
«στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των εταιρειών κοινωνικής οικονομίας».

Or. fr

Τροπολογία 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων 
που προβλέπονται στον τίτλο VIII του 
Μέρους Ι του κανονισμού XXX/2012 [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός], σχετικά 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τις επιχορηγήσεις.

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, 
καθώς και στήριξη των ατόμων χωρίς 
καθόλου ή με ανεπαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα και χωρίς καθόλου ή με 
ανεπαρκή κεφάλαια και, επομένως, χωρίς 
πρόσβαση σε πιστώσεις, ιδίως μέσω των 
χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται 
στον τίτλο VIII του Μέρους Ι του 
κανονισμού XXX/2012 [ο νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός], σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τις επιχορηγήσεις.

Or. en

Τροπολογία 306
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στήριξη της μικροχρηματοδότησης 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας ιδίως μέσω των 
χρηματοδοτικών μέσων που 
προβλέπονται στον τίτλο VII του Μέρους 
Ι του κανονισμού XXX/2012 (ο νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός), σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό 
της Ένωσης και τις επιχορηγήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 307
Philippe Boulland
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών και 
εξειδικευμένων διοικήσεων και 
υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την 
αναγνώριση και την προώθηση των 
παρόχων μικροπιστώσεων και ορίζονται 
από τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 308
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στήριξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας, μέσω των 
χρηματοδοτικών μέσων, για την παροχή 
επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους 
και/ή ανέργους.

Or. en

Τροπολογία 309
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 



AM\900457EL.doc 111/168 PE487.817v02-00

EL

δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους 
στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος 
όσο και των λοιπών σχετικών μέσων.

δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους 
στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος 
όσο και των λοιπών σχετικών μέσων. Είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της 
παρέμβασης άλλων μέσων (όπως το ΕΚΤ 
ή το ΕΤΠΑ) και του προγράμματος, για 
να αποφευχθεί η επικάλυψη της 
υποστήριξης και να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της συνέργειας.

Or. pl

Τροπολογία 310
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός 
διάλογος, η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ),
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την
έρευνα και καινοτομία, καθώς και του 
προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης, διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος είναι συνεπείς 
και συμπληρωματικές προς τη λοιπή 
δράση της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι ίσες ευκαιρίες, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση,
τα δικαιώματα και η ευημερία του 
παιδιού και η πολιτική για τη νεολαία, η 
πολιτική μετανάστευσης, η έρευνα και η 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, 
οι συνθήκες εργασίας, η διεύρυνση και οι 
εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 312
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
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για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τις εθνικές νομοθεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική. Η Επιτροπή 
θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη 
χορηγούν τις χρηματοδοτήσεις που 
λαμβάνουν από το ΕΚΤ σε οργανισμούς οι 
οποίοι προσφέρουν προγράμματα 
κατάρτισης και καθοδήγησης στους 
τελικούς δικαιούχους των 
μικροπιστώσεων· επιπλέον, θα 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγούν 
επιδοτήσεις επιτοκίου από διάφορα 
κονδύλια του ΕΚΤ σε δικαιούχους 
μικροπιστώσεων της ΕΕ. Οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζονται από 
το πρόγραμμα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τις εθνικές νομοθεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

Or. hu

Τροπολογία 313
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 
των διαρθρωτικών ταμείων, του ΕΤΠΑ, 
των ειδικών προγραμμάτων για τις ΜΜΕ
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
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γενική οικονομική πολιτική. η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική.

Or. fr

Τροπολογία 314
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η 
διεύρυνση και οι εξωτερικές σχέσεις και η 
γενική οικονομική πολιτική.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 
που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος είναι συνεπείς και 
συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση 
της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και σε τομείς όπως ο κοινωνικός διάλογος, 
η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η εκπαίδευση, η 
επαγγελματική κατάρτιση και η πολιτική 
για τη νεολαία, η έρευνα και η καινοτομία, 
η επιχειρηματικότητα, η υγεία, οι 
εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.

Or. it

Τροπολογία 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται 
από το πρόγραμμα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές 

2. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται 
από το πρόγραμμα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές 



AM\900457EL.doc 115/168 PE487.817v02-00

EL

νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, και 
με τις συμβάσεις της ΔΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δράσεις που υλοποιούνται 
συμμορφώνονται περαιτέρω με τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 317
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται 
και να διαδίδονται δεόντως, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους 
για την ΕΕ.

1. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται 
και να διαδίδονται δεόντως και ανά 
τακτικά διαστήματα στους πολίτες, στην 
ΕΟΚΕ, στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, 
στους κοινωνικούς εταίρους και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους 
για την ΕΕ.

Or. fr
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Τροπολογία 318
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται 
και να διαδίδονται δεόντως, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους 
για την ΕΕ.

δεν επηρεάζει το ελληνικό κείμενο·

Or. hu

Τροπολογία 319
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
καθώς και στην ΕΤΠ και στην ΕΟΚΕ 
προς ενημέρωση. Οι εκθέσεις αυτές 
αφορούν τα ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του. Οι εν λόγω εκθέσεις 
θα πρέπει να δημοσιεύονται και να 
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διατίθενται στο κοινό έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια.

Or. fr

Τροπολογία 320
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει αρχική έκθεση 
παρακολούθησης μετά την πάροδο ενός 
έτους και, στη συνέχεια, εκθέσεις 
παρακολούθησης ανά διετία και τις 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές 
αφορούν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος και το βαθμό στον οποίο η 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και 
τα θέματα πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν 
μέσω των δραστηριοτήτων του.

Or. en

Τροπολογία 321
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
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που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ανά διετία εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

Or. hu

Τροπολογία 322
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

Με σκοπό την τακτική παρακολούθηση 
του προγράμματος και την 
πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών 
που απαιτούνται για την πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης, η 
Επιτροπή συντάσσει κάθε δύο έτη εκθέσεις 
παρακολούθησης και τις υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν 
την πρόοδο της εφαρμογής και την 
πρόοδο στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος και το 
βαθμό στον οποίο η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση 
των διακρίσεων, καθώς και τα θέματα 
πρόσβασης αντιμετωπίστηκαν μέσω των 
δραστηριοτήτων του.

Or. pl
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Τροπολογία 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως το τέλος του 2017 θα διενεργηθεί 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
για τη μέτρηση της προόδου που 
σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας του για την ΕΕ.

1. Έως το τέλος του 2017 θα διενεργηθεί 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
σε συνεργασία με τη στρατηγική 
συμβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 26δ για τη μέτρηση της 
προόδου που σημειώθηκε ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον έγινε 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και την 
αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του 
για την ΕΕ. Η στρατηγική συμβουλευτική 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 26δ 
συμμετέχει σε ολόκληρη τη διαδικασία 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 324
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως το τέλος του 2017 θα διενεργηθεί 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
για τη μέτρηση της προόδου που 
σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των 
στόχων του, τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον έγινε αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας του για την ΕΕ.

1. Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017 θα 
διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος για τη μέτρηση της 
προόδου που σημειώθηκε ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον έγινε 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και την 
αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του 
για την ΕΕ. Βάσει των αποτελεσμάτων 
της επανεξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να 
προτείνει την μεταφορά κεφαλαίων 
μεταξύ των αξόνων του προγράμματος.
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Or. pl

Τροπολογία 325
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

1. Ο άξονας Progress στηρίζει δράσεις σε 
έναν ή περισσότερους από τους 
θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, η κατανομή 
των πιστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α 
μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα 
ακόλουθα ελάχιστα όρια:

α) Απασχόληση, στο πλαίσιο της οποίας 
ποσοστό τουλάχιστον 10% των 
πιστώσεων για τον εν λόγω τομέα 
δαπανάται για την καταπολέμηση της 
ανεργίας·
β) Κοινωνική προστασία, κοινωνική 
ένταξη και μείωση και πρόληψη της 
φτώχειας: 50%·
γ) Συνθήκες εργασίας: 10%.
2. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των 
τριών θεματικών τομέων, ποσοστό 
τουλάχιστον 25% των πιστώσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
στοιχείο α δαπανάται για την 
πειραματική κοινωνική πολιτική καθ' όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος.
3. Η εξουσία έγκρισης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26ε σε 
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σχέση με την κατανομή των πόρων σε 
μεμονωμένους τομείς των αξόνων. Η 
Επιτροπή δικαιούται να ορίσει τη 
συνολική πίστωση στον τομέα α) και να 
αυξήσει ή να μειώσει τις πιστώσεις για 
τους τομείς β) και γ) που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 κατά ποσοστό ως και 
5%, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες και τις προτεραιότητες 
πολιτικής στους τομείς που καλύπτονται 
από τον άξονα Progress.

Or. en

Τροπολογία 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Θεματικοί τομείς

Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του 
άξονα Progress πρέπει να στηρίζει 
δράσεις σε έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:
α) Απασχόληση·
β) Κοινωνική προστασία, κοινωνική 
ένταξη και μείωση και πρόληψη της 
φτώχειας·
γ) Συνθήκες εργασίας και υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία·
Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες οριζόντιες προτεραιότητες:
α) Πειραματική κοινωνική πολιτική·
β) Καταπολέμηση της ανεργίας και του 
αποκλεισμού των νέων·
γ) Προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·
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δ) Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και εκπλήρωση της υποχρέωσης που 
απορρέει από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία·
ε) Προστασία των δικαιωμάτων και της 
ευημερίας του παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
Progress είναι οι εξής:

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
Progress είναι η στήριξη της υλοποίησης 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της 
«Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την 
καταπολέμηση της φτώχειας» και άλλων 
σχετικών εμβληματικών πρωτοβουλιών, 
καθώς και η συμμετοχή στην ενισχυμένη 
κοινωνική ΑΜΣ. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής (α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
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ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση 
και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και 
η νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία 
και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις 
προκλήσεις και τις συνθήκες στα 
επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας, 
της κοινωνικής προστασίας, της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και των 
πολλαπλών διακρίσεων, της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού από τη στέγαση, της
καταπολέμησης της ανεργίας και της 
φτώχειας των νέων, της φτώχειας μεταξύ 
των μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, της παιδικής φτώχειας, της 
ενεργειακής ένδειας, καθώς και η 
νομοθεσία στους εν λόγω τομείς
βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πολιτών, τις κοινωνικές προκλήσεις και 
τις κοινωνικές συνθήκες στα επιμέρους 
κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 329
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση 
και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και 
η νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα 
στοιχεία και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες 
στα επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
κοινωνική πολιτική της Ένωσης, όσον 
αφορά την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού, την πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη για τους πλέον 
άπορους, την απασχόληση καθώς και τη 
νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε συγκεκριμένη 
ενημέρωση σε τοπικό, περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο και καλύπτουν πλήρως τις 
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ανάγκες των αναζητούντων εργασία και/ή 
των μισθωτών καθώς και τις ανάγκες, τις 
προκλήσεις και τις συνθήκες των πολιτών 
των επιμέρους κρατών μελών και των 
άλλων συμμετεχουσών χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 330
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση 
και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και η 
νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία 
και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις 
προκλήσεις και τις συνθήκες στα 
επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση 
και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και η 
νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία 
και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 
ανάγκες, τις προκλήσεις και τις συνθήκες 
στα επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

Or. el

Τροπολογία 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου σχετικά με την πολιτική της 
Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη 

β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στους 
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νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε ενωσιακό εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη 
μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες 
στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

τομείς της κοινωνικής προστασίας και 
ένταξης και μέσω δικτύωσης των 
ειδικευμένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με την 
πολιτική της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής 
προστασίας, της κοινωνικής ένταξης, τη 
νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και των πολλαπλών 
διακρίσεων, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, την προστασία των 
δικαιωμάτων και της ευημερίας του 
παιδιού, την καταπολέμηση της ανεργίας 
και της φτώχειας των νέων, την παροχή 
βοήθειας για την ένταξη των μεταναστών 
και τη βελτίωση της κατάστασης των 
αιτούντων άσυλο, σε ενωσιακό εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα 
κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες 
χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους 
και στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 332
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου σχετικά με την πολιτική της 
Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη 
νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε ενωσιακό εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη 

β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, ιδίως όσον αφορά τις 
καινοτόμες δράσεις που αποσκοπούν 
στην πρόσβαση στην απασχόληση και, 
συγκεκριμένα, σε μια πρώτη θέση 
εργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και του 
διαλόγου σχετικά με την κοινωνική 
πολιτική, την καταπολέμηση του 
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μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες 
στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

αποκλεισμού και τις εκστρατείες 
ενημέρωσης όσον αφορά το συμφέρον να 
δημιουργηθεί ένα σήμα για τις πιο 
επωφελείς, από κοινωνική άποψη, 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη καθώς και τη 
νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε ενωσιακό εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη 
μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες 
στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 333
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου σχετικά με την πολιτική της 
Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη 
νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε ενωσιακό εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, ώστε να βοηθούνται τα κράτη 
μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες χώρες 
στην ανάπτυξη των πολιτικών τους και 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής απασχόλησης και της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στους 
τομείς της κοινωνικής προστασίας και 
ένταξης και μέσω δικτύωσης των 
ειδικευμένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με την 
πολιτική της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας,
της κοινωνικής προστασίας, της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και 
τη νομοθεσία στους εν λόγω τομείς, σε 
ενωσιακό εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε 
να βοηθούνται τα κράτη μέλη και οι άλλες 
συμμετέχουσες χώρες στην ανάπτυξη των 
πολιτικών τους και στην εφαρμογή της 
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νομοθεσίας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Στήριξη της ενεργού συμμετοχής 
όλων των σχετικών παραγόντων στη 
παρακολούθηση των ήδη 
συμφωνηθεισών προτεραιοτήτων της 
Ένωσης, όπως είναι η ενεργός ένταξη, η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και των 
πολλαπλών διακρίσεων, η καταπολέμηση 
της έλλειψης στέγης και του αποκλεισμού 
από τη στέγαση, της παιδικής φτώχειας, 
της ενεργειακής ένδειας, της φτώχειας 
και της ανεργίας των νέων και της 
φτώχειας μεταξύ των μεταναστών, η 
βελτίωση της κατάστασης των αιτούντων 
άσυλο και των εθνοτικών μειονοτήτων, η 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020, η 
υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία, της Κοινής Δράσης για την 
Πνευματική Υγεία και της Κοινής Δράσης 
για τις Ανισότητες στον Τομέα της 
Υγείας.

Or. en

Τροπολογία 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Προαγωγή του πνεύματος πρόληψης 
στον τομέα της υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία και προώθηση τόσο της 
πνευματικής όσο και της σωματικής 
υγείας στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Παροχή οικονομικής στήριξης στους 
φορείς χάραξης πολιτικής για να 
δοκιμάσουν μεταρρυθμίσεις στην 
κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της 
αγοράς εργασίας, να ενισχύσουν την 
ικανότητα των κύριων παραγόντων για 
εκπόνηση και εφαρμογή κοινωνικών 
πειραματισμών και να καταστήσουν 
προσιτές τις σχετικές γνώσεις και την 
εμπειρία·

γ) Παροχή οικονομικής στήριξης στους 
φορείς χάραξης πολιτικής για να
προβλέψουν και να αναπτύξουν το 
δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας 
και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για 
τη μετάβαση προς μια οικονομία με 
αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα, καθώς και μια 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη 
ανάπτυξη, να δοκιμάσουν κοινωνικές 
πολιτικές και πολιτικές της αγοράς 
εργασίας αντίστοιχα, με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των θέσεων 
εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, 
να ενισχύσουν την ικανότητα των κύριων 
παραγόντων για εκπόνηση και εφαρμογή 
πειραματικής κοινωνικής πολιτικής που 
θα συνδέεται με τους στόχους αυτούς και 
με την κοινωνική πρόοδο, καθώς και να 
καταστήσουν προσιτές τις σχετικές 
γνώσεις και την εμπειρία·

Or. en
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Τροπολογία 337
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Παροχή οικονομικής στήριξης στους 
φορείς χάραξης πολιτικής για να 
δοκιμάσουν μεταρρυθμίσεις στην 
κοινωνική πολιτική και στην πολιτική της 
αγοράς εργασίας, να ενισχύσουν την 
ικανότητα των κύριων παραγόντων για 
εκπόνηση και εφαρμογή κοινωνικών 
πειραματισμών και να καταστήσουν 
προσιτές τις σχετικές γνώσεις και την 
εμπειρία·

γ) Παροχή οικονομικής στήριξης στους 
εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς
φορείς για να δοκιμάσουν μεταρρυθμίσεις 
στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική 
της αγοράς εργασίας, να ενισχύσουν την 
ικανότητα των κύριων παραγόντων για 
εκπόνηση και εφαρμογή κοινωνικών 
πειραματισμών και να καταστήσουν 
προσιτές τις σχετικές γνώσεις και την 
εμπειρία·

Or. fr

Τροπολογία 338
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Παροχή, στις οργανώσεις της Ένωσης 
και τις εθνικές οργανώσεις, 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
αναπτύσσουν, να προάγουν και να 
στηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της 
νομοθεσίας της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας.

δ) Παροχή, στις οργανώσεις της Ένωσης 
και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
οργανώσεις, χρηματοδοτικής υποστήριξης 
για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
πραγματοποιούν καινοτόμους 
κοινωνικούς πειραματισμούς, να 
προάγουν και να στηρίζουν την εφαρμογή 
της πολιτικής της Ένωσης για την 
απασχόληση, την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού και της κοινωνικής πολιτικής 
της, καθώς και της νομοθεσίας της σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας.

Or. fr
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Τροπολογία 339
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Παροχή, στις οργανώσεις της Ένωσης 
και τις εθνικές οργανώσεις, 
χρηματοδοτικής υποστήριξης για την 
ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
αναπτύσσουν, να προάγουν και να 
στηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της 
νομοθεσίας της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας.

δ) Παροχή, στις οργανώσεις σε όλα τα 
επίπεδα, χρηματοδοτικής υποστήριξης για 
την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
αναπτύσσουν, να προωθούν και να 
στηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, 
των συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής 
προστασίας, της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς 
και της νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς.

Or. en

Τροπολογία 340
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν των γενικών στόχων που 
προβλέπονται στο άρθρο 4, η καινοτομία 
και ο κοινωνικός πειραματισμός βάσει 
του προγράμματος Progress συνίστανται:
α) στη δημιουργία ενός κοινωνικού 
σήματος βάσει του οποίου θα 
καθορίζονται οι εταιρείες που 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πλήρωση των κοινωνικών κριτηρίων 
που είναι πιο φιλόδοξα από τα ελάχιστα 
νομικά πρότυπα, με στόχο την υιοθέτηση 
ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου το 
οποίο θα είναι σε θέση να παρέχει 
καλύτερη προστασία στους μισθωτούς 
και να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες 
των καταναλωτών καθώς και των 
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χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες 
κοινωνικής οικονομίας·
β) στη χορήγηση χρηματοδότησης που θα 
επιτρέψει στους δικαιούχους να την 
αξιοποιήσουν ως «προσωπικό επίτευγμα» 
απέναντι στους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς·
γ) στην προώθηση της δημιουργίας 
ενιαίων υπηρεσιών οι οποίες θα 
συγκεντρώνουν τις υπηρεσίες 
απασχόλησης και όλες τις άλλες σχετικές 
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (ΜΚΟ, 
ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.) στον 
επαγγελματικό τομέα (κατάρτιση, 
εκμάθηση, αλλαγή επαγγελματικού 
προσανατολισμού...) και στον κοινωνικό 
τομέα (στέγαση, υγεία, μεταφορές…)·
δ) στην προώθηση της τηλεργασίας·
ε) στην ενθάρρυνση και στη στήριξη κάθε 
πρωτοβουλίας που αναλαμβάνεται από 
σχολικά ιδρύματα και κέντρα 
εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη μιας
πιο στενής συνεργασίας με τις υπηρεσίες 
απασχόλησης ώστε να προσαρμόσουν τα 
είδη παρεχόμενης κατάρτισης στις 
ανάγκες των τομέων που στερούνται 
μισθωτών με προσόντα·
στ) στην προώθηση της δημιουργίας ενός 
«εκκολαπτηρίου» επιχειρήσεων που θα 
καταστήσει δυνατή τη συγκέντρωση 
μέσων για την ανάληψη δραστηριότητας 
καθώς και την προώθηση των δομών που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
δημιουργίας επιχειρήσεων μέσω της 
παροχής τεχνικής και οικονομικής 
στήριξης και της δυνατότητας παροχής 
χορηγίας·
ζ) στη βελτίωση της ενημέρωσης που 
παρέχεται στους πολίτες όσον αφορά την 
ύπαρξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας·
η) στη στήριξη των πρωτοβουλιών που 
λαμβάνουν υπόψη τον προσωπικό 
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χαρακτήρα που έχει η διαδικασία 
αναζήτησης εργασίας καθώς και το 
περιβάλλον του ανέργου (ενίσχυση της 
κινητικότητας, δανεισμός οχήματος, 
παροχή βοήθειας για την έκδοση άδειας 
οδήγησης, κοινωνική προστασία κ.λπ....)· 
);
θ) στην καταπολέμηση του αποκλεισμού 
και της φτώχειας έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατή κυρίως η πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη για τους πλέον 
άπορους.

Or. fr

Τροπολογία 341
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Υπηρεσίες απασχόλησης· β) Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 342
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με σκοπό την εφαρμογή του 
παρόντος προγράμματος, η Επιτροπή 
εγκαινιάζει συνεργασία με τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες 
που είναι αρμόδια για κοινωνικά 
ζητήματα και διασφαλίζει την 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 



AM\900457EL.doc 133/168 PE487.817v02-00

EL

τα προγράμματα Grundtvig και 
Léonardo.

Or. fr

Τροπολογία 343
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με 
τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. Εκπρόσωποι τρίτων χωρών 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
(όπως συνέδρια, εργαστήρια και 
σεμινάρια) που πραγματοποιούνται σε 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  
και το κόστος συμμετοχής τους μπορεί να 
καλύπτεται από το πρόγραμμα.

4. Η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με 
τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. Εκπρόσωποι τρίτων χωρών 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
(όπως συνέδρια, εργαστήρια και 
σεμινάρια) που πραγματοποιούνται σε 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  
και το κόστος συμμετοχής τους μπορεί να 
καλύπτεται εν μέρει από το πρόγραμμα.

Or. fr

Τροπολογία 344
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση
1. Ο άξονας EURES στηρίζει δράσεις σε 
έναν ή περισσότερους από τους 
θεματικούς τομείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ). Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, η κατανομή 
των πιστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β 
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μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα 
ακόλουθα ελάχιστα όρια:
α) Υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχή 
συμβουλών και αντιστοίχιση θέσεων 
εργασίας για τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους και τους εργοδότες: 15%·
β) Στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας: 20%·
γ) Διακρατική, τομεακή και 
διασυνοριακή συνεργασία: 40%.
2. Η εξουσία έγκρισης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26ε σε 
σχέση με την κατανομή των πόρων σε 
μεμονωμένους τομείς των αξόνων. Η 
Επιτροπή δικαιούται να αυξήσει ή να 
μειώσει τις πιστώσεις για τους τομείς α), 
β) και γ) που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατά ποσοστό ως και 5%, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες και τις προτεραιότητες πολιτικής 
στους τομείς που καλύπτονται από τον 
άξονα EURES.

Or. en

Τροπολογία 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Θεματικοί τομείς

Άρθρο 19α
Θεματικοί τομείς
Ο άξονας EURES περιλαμβάνει δράσεις 
στα ακόλουθα πεδία:
α) Υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχή 
συμβουλών και αντιστοίχιση θέσεων 
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εργασίας για τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους και τους εργοδότες·
β) Στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας·
γ) Διακρατική, τομεακή και 
διασυνοριακή συνεργασία·
δ) Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και 
τοποθετήσεων ως εγκάρσιου τομέα·
ε) «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του 
EURES» για νέους που αναζητούν 
εργασία.

Or. en

Τροπολογία 346
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις 
αιτήσεις εργασίας και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων εργασία και 
εργοδοτών· αυτό επιτυγχάνεται με την 
ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών 
πληροφοριών σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις·

α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά την πληροφόρηση και 
παροχή συμβουλών για τις κενές θέσεις 
εργασίας, τις αιτήσεις εργασίας και 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως οι 
όροι διαβίωσης και εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
νομοθεσίας, του εργατικού δικαίου και 
των εν ισχύι συλλογικών συμβάσεων 
καθώς και δυνατότητες για απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων, προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων και εργοδοτών· 
αυτό επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και 
τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών σε 
διακρατικό, διαπεριφερειακό και 
διασυνοριακό επίπεδο και με τη χρήση 
τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για 
όλες τις σχετικές χρήσεις, καθώς και με
την ατομική παροχή συμβουλών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους διαβίωσης και εργασίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 
12 παράγραφος 3 του κανονισμού 492/2011 που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, δύνανται να κατευθύνουν στους εργαζόμενους των 
άλλων κρατών μελών. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
ευκαιρίες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε ένα άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης 2003/8/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας.

Τροπολογία 347
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις 
αιτήσεις εργασίας και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων εργασία και 
εργοδοτών· αυτό επιτυγχάνεται με την 
ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών 
πληροφοριών σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις·

α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις 
αιτήσεις εργασίας και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων εργασία και 
εργοδοτών· αυτό επιτυγχάνεται με την 
ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών 
πληροφοριών σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις· 
εξασφάλιση ότι η στοχοθετημένη 
κινητικότητα δεν αντιβαίνει στην 
πρόσβαση στην απασχόληση σε τοπικό 
επίπεδο η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί 
μέσω της παροχής κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
τομέων που στερούνται μισθωτών·

Or. fr

Τροπολογία 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις 
αιτήσεις εργασίας και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων εργασία και 
εργοδοτών· αυτό επιτυγχάνεται με την 
ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών 
πληροφοριών σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις·

(α) Εξασφάλιση ότι υπάρχει διαφάνεια 
όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας, τις 
αιτήσεις εργασίας και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία προς διευκόλυνση των 
ενδεχόμενων αιτούντων εργασία και 
εργοδοτών, καθώς και ότι παρέχεται 
καθοδήγηση με σκοπό να δοθούν 
δυνατότητες στα άτομα, ιδίως τα 
ανειδίκευτα· αυτό επιτυγχάνεται με την 
ανταλλαγή και τη διάδοση των σχετικών 
πληροφοριών σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
και με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 349
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη 
και την τοποθέτηση εργαζομένων σε 
θέσεις εργασίας με την εφαρμογή 
συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης
εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή 
αυτή θα καλύπτει όλες τις φάσεις της 
τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοχοθετημένα 
προγράμματα κινητικότητας για την 
πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας 
όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας και/ή ανάγκη παροχής βοήθειας 
σε ιδιαίτερες ομάδες εργαζομένων, όπως οι 

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη, συμπεριλαμβανομένων του 
προσανατολισμού και της κατάρτισης 
υπό τη μορφή «ενιαίας υπηρεσίας», και 
την τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις 
εργασίας για να καλυφθούν οι ειδικές 
ανάγκες των αναζητούντων εργασία και 
κυρίως για να καταστούν πιο εύκολες οι 
διοικητικές διαδικασίες και να 
προσαρμοστούν οι δεξιότητες στην
προσφορά και τη ζήτηση εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή αυτή θα 
καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης, 
από την προετοιμασία πριν από την 
πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την 
τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη 
του αιτούντος στην αγορά εργασίας· οι 
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 
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νέοι. στοχοθετημένα προγράμματα 
κινητικότητας για την πλήρωση των κενών 
θέσεων εργασίας όπου εντοπίζονται 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε ιδιαίτερες 
ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι. Οι εν 
λόγω υπηρεσίες πρόσληψης και 
τοποθέτησης θα διασφαλίζουν ότι δεν 
ενισχύεται η διαρροή αξιόλογου 
ανθρώπινου δυναμικού.

Or. fr

Τροπολογία 350
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε θέσεις εργασίας με την 
εφαρμογή συμψηφισμού προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η 
αρχή αυτή θα καλύπτει όλες τις φάσεις της 
τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας· οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοιχειοθετημένα 
προγράμματα κινητικότητας για την 
πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας 
όπου εντοπίζονται ελλείψεις στην αγορά 
εργασίας και/ή ανάγκη παροχής βοήθειας 
σε ιδιαίτερες ομάδες εργαζομένων, όπως οι 
νέοι.

(β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την 
πρόσληψη και την τοποθέτηση 
εργαζομένων σε βιώσιμες θέσεις εργασίας 
με την εφαρμογή συμψηφισμού 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή αυτή θα 
καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης, 
από την προετοιμασία πριν από την 
πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την 
τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη
του αιτούντος στην αγορά εργασίας· οι 
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 
στοιχειοθετημένα προγράμματα 
κινητικότητας για την πλήρωση των κενών 
θέσεων εργασίας όπου εντοπίζονται 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε ιδιαίτερες 
ομάδες εργαζομένων, όπως οι νέοι.

Or. en

Τροπολογία 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Ανάπτυξη στοχευμένου 
προγράμματος επαγγελματικής 
κινητικότητας για τη διακρατική 
στελέχωση και τοποθέτηση σε θέσεις 
εργασίας προκειμένου να βοηθηθούν οι 
νέοι κατά την εύρεση εργασίας σε άλλο 
κράτος μέλος (δράση «Η πρώτη σας θέση 
εργασίας μέσω του EURES») με την 
εφαρμογή συμψηφισμού προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
η αρχή αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της 
τοποθέτησης, από την προετοιμασία πριν 
από την πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά 
την τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή 
ένταξη του αιτούντος στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 352
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Ειδικές δράσεις

Πέραν των δράσεων που ορίζονται στο 
άρθρο 6, οι ειδικές δράσεις του άξονα 
EURES μπορεί να περιλαμβάνουν τα 
εξής:
α) Ανάπτυξη διασυνοριακών 
συμπράξεων, όπου αυτό ζητείται από τις 
κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για τις 
μεθοριακές περιφέρειες· δυνατότητες 
παροχής συμβουλών και πληροφόρησης 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
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μετακίνηση των πολιτών που αναζητούν 
εργασία, των μετακινούμενων 
εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνοριακών, εποχικών, 
διακινούμενων, αποσπασμένων 
εργαζόμενων και των εργοδοτών, με 
στόχο την προώθηση της οικειοθελούς 
γεωγραφικής κινητικότητας σε δίκαιη 
βάση· σύνταξη και διάδοση 
ενημερωτικού υλικού το οποίο 
πληροφορεί όσους αναζητούν εργασία, 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους, 
τους εργοδότες και τους συμβούλους του 
EURES σχετικά με το εργατικό δίκαιο, 
την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας στις διασυνοριακές περιφέρειες 
αλλά και σε άλλα κράτη μέλη·
β) Ανάπτυξη και υλοποίηση στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας σε 
συνεργασία με τη συμβουλευτική 
επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων·
γ) Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και 
τοποθετήσεων που έγιναν μέσω του
EURES λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά 
αλλά και ποσοτικά κριτήρια, δίνοντας 
έμφαση στις εισερχόμενες και 
εξερχόμενες τοποθετήσεις σε θέσεις 
εργασίας σε μεμονωμένα κράτη μέλη 
καθώς και στα συνολικά στατιστικά 
στοιχεία τοποθετήσεων σε θέσεις 
εργασίας σε επίπεδο Ένωσης, 
συνυπολογίζοντας συνεπώς τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς 
εργασίας και τα σχετικά πρότυπα 
κινητικότητας· συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και των 
κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη 
δεικτών με τους οποίους αξιολογείται η 
ποιότητα της απασχόλησης και οι 
συνθήκες εργασίας σε σχέση με τις θέσεις 
εργασίας του EURES.

Or. en
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Τροπολογία 353
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 a
Συγκεκριμένες δράσεις

Πέραν των δράσεων που περιγράφονται 
στο άρθρο 6, οι συγκεκριμένες δράσεις 
του άξονα EURES περιλαμβάνουν τα 
εξής:
α) Ανάπτυξη διασυνοριακών εταιρικών 
σχέσεων· διασφάλιση πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για προσφορά και 
ζήτηση εργασίας· παροχή συμβουλών και 
δυνατότητες πληροφόρησης πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την μετακίνηση των 
πολιτών, με στόχο την προώθηση της 
γεωγραφικής κινητικότητας σε δίκαιη 
βάση· σύνταξη και διάδοση 
ενημερωτικού υλικού.

Or. de

Τροπολογία 354
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 β
Στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας
1. Τα στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας σχεδιάζονται για 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενων, για 
ορισμένους τομείς, επαγγέλματα, χώρες ή 
ομάδες χωρών, όταν εντοπίζεται μια 
σαφής οικονομική ανάγκη και μπορεί να 
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προκύψει προστιθέμενη αξία από την 
πρόσληψη σε οποιοδήποτε γεωγραφικό 
σημείο της Ένωσης, για παράδειγμα όταν 
υπάρχουν αδιέξοδα ή κενές 
προσφερόμενες θέσεις εργασίας όπου η 
πρόσληψη είναι δυσχερής. Για τα εν λόγω 
προγράμματα θα γνωμοδοτεί τακτικά η 
«Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων».
2. Τα στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας βασίζονται στην αρχή της 
«δίκαιης κινητικότητας» με πλήρη 
σεβασμό προς τα ισχύοντα εργατικά 
πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις. 
Συνεπώς, τα προγράμματα πρέπει να 
διασφαλίζουν τοποθέτηση σε θέση με 
επαρκή και αξιοπρεπή μισθό και 
συνθήκες εργασίας, με βάση τις 
συλλογικές συμβάσεις και/ή τον 
κατώτατο μισθό. 
3. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί που 
παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα που 
αναζητούν εργασία αλλά και στους 
εργοδότες στο πλαίσιο των στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας 
επιλέγονται μέσω ανοιχτής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, στην οποία οι 
υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να 
υποβάλλουν την αίτησή τους μόνον 
εφόσον δεσμεύονται στην αρχή της 
δίκαιης κινητικότητας.
4. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τον πολύ 
προσεκτικό συντονισμό των στοχευμένων 
προγραμμάτων κινητικότητας καθώς και 
τον πλήρη σεβασμό προς το ισχύον 
εργατικό δίκαιο και πρότυπα 
απασχόλησης.

Or. de

Τροπολογία 355
Jutta Steinruck
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20β
Παρακολούθηση της «διαρροής 

εγκεφάλων»
Η Επιτροπή αναλαμβάνει να εκτελεί 
τακτική παρακολούθηση των προτύπων 
κινητικότητας, ειδικά των ειδικευμένων 
εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 12 
του κανονισμού 492/2011, ώστε να 
εντοπίσει και να αποτρέψει τον αρνητικό 
αντίκτυπο της γεωγραφικής 
κινητικότητας σε μεμονωμένα κράτη 
μέλη ή ειδικούς τομείς της οικονομίας. Σε 
περίπτωση που προκύψουν στρεβλώσεις 
στην αγορά εργασίας, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει να υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ώστε να αντισταθμιστούν οι εν 
λόγω εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 356
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Υπηρεσίες απασχόλησης· (β) Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 357
Heinz K. Becker
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ)  Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

γ)  Περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
οργανώσεις κοινωνικών εταίρων,
οργανώσεις περιφερειακού και τοπικού 
χαρακτήρα, καθώς και ενδιαφερόμενα 
μέρη που συμβάλλονται στις 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

Or. de

Τροπολογία 358
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

γ) Οργανώσεις κοινωνικών εταίρων και 
συναφών μερών, συμπεριλαμβανομένων 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 359
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

1. Ο άξονας μικροχρηματοδότησης και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας στηρίζει 
δράσεις σε έναν ή περισσότερους από 
τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β). Καθ’ όλη τη 
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διάρκεια του προγράμματος, η κατανομή 
των πιστώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ μεταξύ 
των διαφόρων τομέων τηρεί τα ακόλουθα 
ελάχιστα όρια:
α) Μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς 
ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις: 
45%·
β) Κοινωνική επιχειρηματικότητα: 45%.
2. Η εξουσία έγκρισης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26ε 
σχετικά με την κατανομή των πόρων σε 
μεμονωμένους τομείς των αξόνων. Η 
Επιτροπή δικαιούται να αυξήσει ή να 
μειώσει τις πιστώσεις για τους τομείς α), 
και β) που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 κατά ποσοστό ως και 5%, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις ειδικές ανάγκες και 
τις προτεραιότητες πολιτικής στους 
τομείς που καλύπτονται από τον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. en

Τροπολογία 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν 

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν 
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τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση· τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, 
μεταξύ άλλων και στο πεδίο της 
αυτοαπασχόλησης, χωρίς καμία διάκριση 
λόγω ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 361
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,  
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και θέλουν να συστήσουν ή να αναπτύξουν 
τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση·

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,  
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 
λιγότερο ευνοημένα άτομα όσον αφορά 
την πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 
αγορά, τα οποία θέλουν να συστήσουν ή 
να αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, και για τον λόγο αυτόν είναι 
υποχρεωμένα να διαθέτουν κεφάλαιο 
εκκίνησης·

Or. de

Τροπολογία 362
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προώθηση της δημιουργίας 
μικροεπιχειρήσεων και της ανάπτυξής 
τους, καθιστώντας εφικτή την παροχή 
μικροχρηματοδοτήσεων το ανώτατο 
ύψος των οποίων δύναται να αυξηθεί σε 
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συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία.

Or. fr

Τροπολογία 363
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
εκείνες που απασχολούν άτομα που
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
εκείνες που απασχολούν ευάλωτα άτομα 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
εκείνες που απασχολούν άτομα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 
καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν άτομα που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)·

Or. en

Τροπολογία 365
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) χορήγηση μικροχρηματοδότησης ή 
χρηματοδότησης που θα επιτρέψει στους 
δικαιούχους να την αξιοποιήσουν ως 
«προσωπικό επίτευγμα» απέναντι στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

Or. fr

Τροπολογία 366
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στήριξη της σύστασης και ανάπτυξης 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επωφελούνται από το σύστημα 
μικροχρηματοδότησης, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας συνοδευτική καθοδήγηση 
και κατάρτιση.

Or. en

Τροπολογία 367
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, 
κυρίως με τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε χρηματοδότηση.

3. Στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
καθώς και των επιχειρήσεων που 
διαθέτουν σήμα ως αναγνώριση των 
συνεχών προσπαθειών τους να 
ικανοποιήσουν μια σειρά από 
προκαθορισμένα φιλόδοξα κοινωνικά 
κριτήρια, κυρίως με τη διευκόλυνση της 
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πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Or. fr

Τροπολογία 368
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλισθεί η 
συμπληρωματικότητα, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θα συντονίσουν στενά, στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου των 
αρμοδιοτήτων τους, τις δράσεις αυτές με 
εκείνες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής και σε εθνικό 
επίπεδο. Στόχος των εν λόγω δράσεων 
είναι να αποτελέσουν κίνητρο για την 
παροχή χρηματοδοτούμενων μέσων 
καταμερισμού του κινδύνου, όπως 
εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, μετοχικού 
κεφαλαίου και δανειακής 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα, οι εν λόγω δράσεις 
θα συντονίζονται στενά με εκείνες που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής.

Or. en
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Τροπολογία 370
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας είναι ανοικτή για 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο στις χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 και που παρέχουν 
στις εν λόγω χώρες: 

1. Η συμμετοχή στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας είναι ανοικτή για 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
εδρεύουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο, καθώς και για κοινωνικές 
επιχειρήσεις και οργανώσεις στις χώρες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1 και που παρέχουν στις εν 
λόγω χώρες: 

Or. de

Τροπολογία 371
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) χρηματοδότηση για επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας.

β) χρηματοδότηση για επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας και για
επιχειρήσεις που διαθέτουν σήμα ως 
αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών 
τους να ικανοποιήσουν μια σειρά από 
προκαθορισμένα φιλόδοξα κοινωνικά 
κριτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να προσεγγίσουν τους τελικούς 
δικαιούχους και να δημιουργήσουν 
ανταγωνιστικές και βιώσιμες πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 
οργανισμοί που ασκούν τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) συνεργάζονται στενά με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των τελικών δικαιούχων 
μικροπίστωσης και με τους οργανισμούς, 
ιδίως εκείνους που υποστηρίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι 
οποίοι παρέχουν προγράμματα 
καθοδήγησης και κατάρτισης στους εν 
λόγω τελικούς δικαιούχους.

2. Για να προσεγγίσουν τους τελικούς 
δικαιούχους και να δημιουργήσουν 
βιώσιμες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) συνεργάζονται στενά με τις οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τελικών 
δικαιούχων μικροπίστωσης και με τους 
οργανισμούς, ιδίως εκείνους που 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι οποίοι 
παρέχουν προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης στους εν λόγω τελικούς 
δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 373
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την υλοποίηση των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, η 
Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες 
με τους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σημεία iii) και iv) του κανονισμού 
XXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός 2012] σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι 
συμφωνίες αυτές θεσπίζουν λεπτομερείς 
διατάξεις για την εφαρμογή των 
καθηκόντων που ανατίθενται στα εν λόγω 

1. Για την υλοποίηση των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, η 
Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες 
με τους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σημεία iii) και iv) του κανονισμού 
XXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός 2012] σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για 
τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι 
συμφωνίες αυτές θεσπίζουν λεπτομερείς 
διατάξεις για την εφαρμογή των 
καθηκόντων που ανατίθενται στα εν λόγω 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
σχετικών με την ανάγκη διασφάλισης της 
προσθετικότητας και του συντονισμού με 
τα υφιστάμενα ενωσιακά και εθνικά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και με την 
ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ 
των κρατών μελών και των άλλων 
συμμετεχουσών χωρών. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται 
στα άρθρα 6 παράγραφος 5 στοιχείο β), 6 
παράγραφος 5 στοιχείο γ) και 6 
παράγραφος 5 στοιχείο δ) μπορούν να 
χορηγούνται μέσω επένδυσης σε ειδικό 
επενδυτικό φορέα.

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
σχετικών με την ανάγκη διασφάλισης της 
προσθετικότητας και του συντονισμού με 
τα υφιστάμενα ενωσιακά και εθνικά 
χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και με την 
ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ 
των κρατών μελών και των άλλων 
συμμετεχουσών χωρών. Τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα 
χρηματοδοτούμενα μέσα καταμερισμού 
κινδύνου, για παράδειγμα οι εγγυήσεις και 
αντεγγυήσεις, οι συμμετοχικοί και οι 
χρεωστικοί τίτλοι, μπορούν να 
χορηγούνται από ένα ταμείο, το οποίο 
μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή από 
άμεση μετατροπή των πόρων του 
προγράμματος σε χρηματοπιστωτικά 
μέσα, όπως οι εγγυήσεις.

Or. en

Τροπολογία 374
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ταμείο παρέχει δάνεια, μέσα 
καταμερισμού κινδύνου και ίδιο κεφάλαιο 
για τους μεσάζοντες και/ή άμεση 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ίδιο κεφάλαιο 
μπορεί να παρέχεται, μεταξύ άλλων, με τη 
μορφή ανοιχτών συμμετοχών στο 
μετοχικό κεφάλαιο, αφανών συμμετοχών, 
μετοχικών δανείων, καθώς και ως 
συνδυασμός διαφόρων τύπων 
συμμετοχών που εκδίδονται προς τους 
επενδυτές.

Or. en
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Τροπολογία 375
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι προϋποθέσεις, όπως τα επιτόκια, 
που αφορούν μικροπιστώσεις, οι οποίες 
υποστηρίζονται άμεσα ή έμμεσα στο 
πλαίσιο του εν λόγω άξονα, θα είναι 
εύλογες και ανάλογες προς τους 
υποκείμενους κινδύνους και το 
πραγματικό κόστος της πίστωσης, καθώς 
και προς την ελκυστικότητα των δανείων 
για τους δανειολήπτες.

Or. en

Τροπολογία 376
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της 
χρηματοδότησης διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με  τις 
δραστηριότητες που έλαβαν ενίσχυση, 
καθώς και σχετικά με τη δημοσιονομική 
εκτέλεσή τους και την κατανομή της 
χρηματοδότησης και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά 
τομέα και είδος δικαιούχων, τις αιτήσεις 
που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν και τις 
συμβάσεις που συνάφθηκαν από τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,  τις 
δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς 
και τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη 

1. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της 
χρηματοδότησης διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: ετήσιες εκθέσεις σχετικά με  
τις δραστηριότητες που έλαβαν ενίσχυση, 
καθώς και σχετικά με τη δημοσιονομική 
εκτέλεσή τους και την κατανομή της 
χρηματοδότησης και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά 
τομέα και είδος δικαιούχων· τις αιτήσεις 
των αντίστοιχων αξόνων που έγιναν 
δεκτές ή απορρίφθηκαν και τις συμβάσεις 
που συνάφθηκαν από τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς·  τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, καθώς και τα 
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη 
βιωσιμότητα της στήριξης που χορηγήθηκε 
σε επιχειρήσεις.

αποτελέσματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και τη βιωσιμότητα 
της στήριξης που χορηγήθηκε σε 
επιχειρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 377
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της 
χρηματοδότησης διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητες που έλαβαν ενίσχυση, 
καθώς και σχετικά με τη δημοσιονομική 
εκτέλεσή τους και την κατανομή της 
χρηματοδότησης και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά 
τομέα και είδος δικαιούχων, τις αιτήσεις 
που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν και τις 
συμβάσεις που συνάφθηκαν από τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τις 
δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς 
και τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη 
βιωσιμότητα της στήριξης που χορηγήθηκε 
σε επιχειρήσεις.

1. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και, κατά περίπτωση, οι διαχειριστές της 
χρηματοδότησης διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητες που έλαβαν ενίσχυση, 
καθώς και σχετικά με τη δημοσιονομική 
εκτέλεσή τους και την κατανομή της 
χρηματοδότησης και τη δυνατότητα 
πρόσβασης σ’ αυτήν και την επένδυση ανά 
τομέα και είδος δικαιούχων, τις αιτήσεις 
που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν και τις 
συμβάσεις που συνάφθηκαν από τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τις 
δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς 
και τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη 
βιωσιμότητα της στήριξης που χορηγήθηκε 
σε επιχειρήσεις. Οι εν λόγω εκθέσεις 
διαβιβάζονται ανά τακτά διαστήματα 
από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς ενημέρωσή του.

Or. fr

Τροπολογία 378
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις διετείς εκθέσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 13. Οι εκθέσεις παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 13. Οι εκθέσεις παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

Or. hu

Τροπολογία 379
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 13. Οι εκθέσεις παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις 
εν λόγω ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
χρησιμοποιούνται στις ανά διετία εκθέσεις 
παρακολούθησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 13. Οι εκθέσεις παρακολούθησης 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο III α (νέο)

Άξονας πρωτοβουλίας για τους νέους

Or. en

Τροπολογία 381
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

1. Ο άξονας πρωτοβουλίας για τους νέους 
για άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών 
στηρίζει δράσεις σε έναν ή περισσότερους 
από τους θεματικούς τομείς που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
η κατανομή των πιστώσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 
2α μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα 
ακόλουθα ελάχιστα όρια:
α) Πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης 
από το σχολείο, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην κατάρτιση: 30%·
β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών προς 
την αγορά εργασίας ούτως ώστε να 
υπάρξει εγγύτερη προσέγγιση της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης: 20%·
γ) Στήριξη της απόκτησης πρώτης 
επαγγελματικής εμπειρίας και της 
επιτόπιας κατάρτισης στην εργασία 
προκειμένου να παρασχεθεί στους νέους η 
δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο τις 
σχετικές δεξιότητες όσο και 
επαγγελματική εμπειρία: 20%·
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δ) Ποιότητα των περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας: 20%.
2. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
υπάγονται στους τρεις θεματικούς τομείς, 
ποσοστό τουλάχιστον 25% των 
πιστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
5, παράγραφος 2α δαπανάται για την 
πειραματική κοινωνική πολιτική καθ' όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος.
3. Η εξουσία έγκρισης των κατ’ 
εξουσιοδότηση  πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26ε σε 
σχέση με την κατανομή των πόρων σε 
μεμονωμένους τομείς των αξόνων. Η 
Επιτροπή δικαιούται να αυξήσει ή να 
μειώσει τις πιστώσεις για τους τομείς α), 
β) και γ) που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατά ποσοστό ως και 5%, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες και τις προτεραιότητες πολιτικής 
στους τομείς που καλύπτονται από τον 
άξονα πρωτοβουλίας για τους νέους.

Or. en

Τροπολογία 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Θεματικοί τομείς και χρηματοδότηση

1. Ο άξονας πρωτοβουλίας για τους νέους 
για άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών 
στηρίζει δράσεις σε έναν ή περισσότερους 
από τους θεματικούς τομείς που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
η κατανομή των πιστώσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 
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2α μεταξύ των διαφόρων τομέων τηρεί τα 
ακόλουθα ελάχιστα όρια:
α) Πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης 
από το σχολείο, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην κατάρτιση: 30%·
β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών προς 
την αγορά εργασίας ούτως ώστε να 
υπάρξει εγγύτερη προσέγγιση της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης: 20%·
γ) Στήριξη της απόκτησης πρώτης 
επαγγελματικής εμπειρίας και της 
επιτόπιας κατάρτισης στην εργασία 
προκειμένου να παρασχεθεί στους νέους η 
δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο τις 
σχετικές δεξιότητες όσο και 
επαγγελματική εμπειρία: 20%·

δ) Ποιότητα των περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας: 20%.

Or. en

Τροπολογία 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 α (νέο)
Θεματικοί τομείς

Ο άξονας πρωτοβουλίας για τους νέους 
για άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών 
περιλαμβάνει δράσεις στα ακόλουθα 
πεδία:
α) Πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης 
από το σχολείο, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην κατάρτιση,
β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών προς 
την αγορά εργασίας ούτως ώστε να 
υπάρξει εγγύτερη προσέγγιση της 
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απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης,

γ) Στήριξη της απόκτησης πρώτης 
επαγγελματικής εμπειρίας και της 
επιτόπιας κατάρτισης στην εργασία 
προκειμένου να παρασχεθεί στους νέους η 
δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο τις 
σχετικές δεξιότητες όσο και 
επαγγελματική εμπειρία,
δ) Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: 
εύρεση μιας (πρώτης) θέσης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26β
Ειδικοί στόχοι

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
πρωτοβουλίας για τους νέους είναι οι 
εξής:

α) Στήριξη της δημιουργίας ειδικών 
καινοτόμων προγραμμάτων με σκοπό την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
την προώθηση της μετάβασης των νέων 
από την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή 
απασχόληση, ιδίως σε φτωχές περιοχές 
και περιφέρειες με εξαιρετικά υψηλή 
ανεργία των νέων· εν προκειμένω, 
εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους νέους 
με λιγότερες ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
γυναικών, των νέων που είναι εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 



PE487.817v02-00 160/168 AM\900457EL.doc

EL

και των νέων από εθνοτικές μειονότητες, 
που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν όλοι 
πολλαπλές διακρίσεις·
β) Στήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης 
στον τομέα της καταπολέμησης της 
ανεργίας των νέων, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
εισαγωγής μιας εγγύησης για τους νέους 
που θα παρέχει σε κάθε νέο στην Ευρώπη 
μια θέση εργασίας, περαιτέρω 
εκπαίδευση ή σχετική με την εργασία 
κατάρτιση, το αργότερο τέσσερις μήνες 
μετά την αποχώρηση από την εκπαίδευση 
ή την έναρξη της περιόδου ανεργίας· 
βελτίωση της ποιότητας των περιόδων 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας και 
μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το 
σχολείο·

γ) Παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στους υπεύθυνους χάραξης των 
πολιτικών ώστε να δοκιμάσουν 
προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής 
και της πολιτικής της αγοράς εργασίας 
που αποβλέπουν στην καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, να προωθήσουν τη 
μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση 
στην αξιοπρεπή εργασία, να βελτιώσουν 
την ποιότητα των περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, να μειώσουν την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και 
να επιτρέψουν την πρόσβαση στις 
σχετικές γνώσεις και εμπειρίες·
δ) Παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 
οργανώσεις σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο ώστε να ενισχύσουν 
τις ικανότητές τους να καταρτίζουν, να 
προωθούν και να στηρίζουν 
δραστηριότητες με σκοπό την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, να 
προωθήσουν τη μετάβαση των νέων από 
την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή εργασία, 
να βελτιώσουν την ποιότητα των 
περιόδων πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας, να μειώσουν την πρόωρη 
αποχώρηση από το σχολείο και να 
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επιτρέψουν την πρόσβαση στις σχετικές 
γνώσεις και εμπειρίες.

Or. en

Τροπολογία 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 β (νέο)
Ειδικοί στόχοι

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
πρωτοβουλίας για τους νέους είναι οι 
εξής:
α) Στήριξη της δημιουργίας ειδικών 
καινοτόμων προγραμμάτων με σκοπό την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
την προώθηση της μετάβασης των νέων 
από την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή 
απασχόληση, ιδίως σε φτωχές περιοχές
και περιφέρειες με εξαιρετικά υψηλή 
ανεργία των νέων· εν προκειμένω, 
εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους νέους 
με λιγότερες ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
γυναικών, των νέων που είναι εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 
και των νέων από εθνοτικές μειονότητες, 
που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν όλοι 
πολλαπλές διακρίσεις·
β) Στήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης 
στο πεδίο της καταπολέμησης της 
ανεργίας των νέων, ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα των περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας και να μειωθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, μέσω 
της ανταλλαγής εμπειριών βέλτιστων 
εμπειριών σχετικά με ισχύοντα έργα στις 
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συμμετέχουσες χώρες·
γ) Παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στους υπεύθυνους χάραξης των 
πολιτικών ώστε να δοκιμάσουν 
προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής 
και της πολιτικής της αγοράς εργασίας 
που αποβλέπουν στην καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, να προωθήσουν τη 
μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση 
στην αξιοπρεπή εργασία, να βελτιώσουν 
την ποιότητα των περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, να μειώσουν την 
πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και 
να επιτρέψουν την πρόσβαση στις 
σχετικές γνώσεις και εμπειρίες·
δ) Παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 
οργανώσεις σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο ώστε να ενισχύσουν 
τις ικανότητές τους να καταρτίζουν, να 
προωθούν και να στηρίζουν 
δραστηριότητες με σκοπό την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, να 
προωθήσουν τη μετάβαση των νέων από 
την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή εργασία, 
να βελτιώσουν την ποιότητα των 
περιόδων πρακτικής άσκησης και 
μαθητείας, να μειώσουν την πρόωρη 
αποχώρηση από το σχολείο και να 
επιτρέψουν την πρόσβαση στις σχετικές 
γνώσεις και εμπειρίες·

Or. en

Τροπολογία 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26γ
Συμμετοχή
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1. Στον άξονα πρωτοβουλίας για τους 
νέους συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες:
α) Τα κράτη μέλη·
β) Οι χώρες μέλη της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, 
σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ·
γ) Οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει 
υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και 
προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις 
συμφωνίες-πλαίσια που έχουν συναφθεί 
με τις χώρες αυτές για τη συμμετοχή τους 
σε προγράμματα της Ένωσης.
2. Πρόσβαση στον άξονα πρωτοβουλίας 
για τους νέους έχουν όλοι οι δημόσιοι 
και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και 
οργανισμοί και ιδίως οι εξής:
α) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές·
β) Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·
γ) Κοινωνικοί εταίροι·
δ) Οργανώσεις νέων και άλλες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις σε όλα τα 
πολιτικά επίπεδα·
ε) Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και ερευνητικά ιδρύματα·
στ) Εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και 
εκτίμησης αντικτύπου·
3. Για τον σκοπό της υλοποίησης του 
άξονα πρωτοβουλίας για τους νέους, η 
Επιτροπή συνάπτει συνεργασία με τους 
οργανισμούς της ΕΕ που αναφέρονται 
στο άρθρο 16, παράγραφος 2α. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να συνάψει 
συνεργασία με τις διεθνείς οργανώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 3 και με τρίτες χώρες που 
δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 
4.

Or. en
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Τροπολογία 387
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26δ
Υλοποίηση του προγράμματος

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 26ε με σκοπό την 
έγκριση των πολυετών προγραμμάτων 
εργασίας του προγράμματος που ορίζουν 
τη μεσοπρόθεσμη πολιτική και τις 
προτεραιότητες χρηματοδότησης.
2. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας 
υλοποιούνται μέσω ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας.
3. Τα πολυετή προγράμματα εργασίας και 
τα ετήσια προγράμματα εργασίας 
καλύπτουν όλους τους άξονες του
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ισχυροποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των τριών αξόνων του προγράμματος αλλά και για 
να διευκολυνθεί η απλοποιημένη υλοποίηση, το στάδιο του σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνει 
και τους τρεις άξονες. Η δημιουργία ενός ελάχιστου, κοινού πλαισίου υλοποίησης υπάγει επίσης 
όλους τους άξονες στο δικαίωμα ελέγχου τόσο του Κοινοβουλίου, όσο και των κρατών μελών.

Τροπολογία 388
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26ε
Ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή
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Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 26στ σχετικά με την κατανομή 
των πόρων προς μεμονωμένους τομείς 
στο πλαίσιο των αξόνων, όπως ορίζεται 
στα άρθρα 14α, 19α, 21α και 26α, και να 
εγκρίνει τα πολυετή προγράμματα 
εργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 26δ.

Or. en

Τροπολογία 389
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26στ
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση  πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 26ε ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο επτά ετών από την...* και για όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 26ε μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Μια απόφαση ανάκλησης 
θέτει τέλος στην ανάθεση των εξουσιών 
που προσδιορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που προσδιορίζεται σε αυτήν. 
Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη.
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4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26ε τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_______________
*ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 390
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26ζ
Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να 
δημιουργήσει μια στρατηγική 
συμβουλευτική επιτροπή, με ιδιότητα 
συμβούλου, την οποία θα συμβουλεύεται 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
αλλά και την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του. Όπου αυτό είναι 
αναγκαίο, η συμβουλευτική επιτροπή 
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μπορεί να συστήσει ομάδες εργασίας για 
συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματος.
2. Την προεδρία της στρατηγικής 
συμβουλευτικής επιτροπής και των 
ομάδων εργασίας αναλαμβάνει η 
Επιτροπή ενώ η σύσταση της θα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών και λοιπών 
συμμετεχουσών χωρών, συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
που οργανώνονται σε επίπεδο Ένωσης 
και συμμετέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα 
στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.
3. Η στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή 
και οι ομάδες εργασίες αναλαμβάνουν:
α) να γνωμοδοτούν επί των σχεδίων των 
πολυετών προγραμμάτων εργασίας·
β) να γνωμοδοτούν επί των σχεδίων των 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας·
γ) να συμβουλεύουν την Επιτροπή 
αναφορικά με την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του προγράμματος, βάσει των 
άρθρων 13 και 14 αντιστοίχως.

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη
γνώμη της στρατηγικής συμβουλευτικής 
επιτροπής και για ζητήματα πέραν 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 391
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26η
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Εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή

1. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 26δ εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 26θ, παράγραφος 
3:
2. Κάθε άλλο μέτρο που είναι αναγκαίο 
για την υλοποίηση του προγράμματος 
εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
26θ παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 392
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26θ
Επιτροπή

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από μια επιτροπή. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en


