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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0607),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 164 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0327/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που 
εκδόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού 
και Παιδείας και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

                                               
1 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C …/Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Το ΕΚΤ πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγει την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και να
στηρίξει ενεργές πολιτικές ένταξης στο 
πλαίσιο των καθηκόντων που του 
ανατίθενται από το άρθρο 162 της 
Συνθήκης και με τον τρόπο αυτό να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 
της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συνθήκης, το ΕΚΤ πρέπει να συνεκτιμά τις 
απαιτήσεις που συνδέονται με την 
προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, 
την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας, την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ζητά όλες οι κοινές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
ευθυγράμμιση του ΕΚΤ με τους στόχους 
της εν λόγω στρατηγικής, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση 
και την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, το ΕΚΤ θα πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή 
των συστάσεων του Συμβουλίου επί των 
γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ζητά όλες οι κοινές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
ευθυγράμμιση του ΕΚΤ με τους στόχους 
της εν λόγω στρατηγικής, ειδικά όσον 
αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, το ΕΚΤ θα 
πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
επί των γενικών κατευθυντήριων γραμμών 
για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών 
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και των αποφάσεων της Ένωσης και του 
Συμβουλίου επί των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης. Θα πρέπει 
επίσης να συμβάλει στην υλοποίηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην «Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας»,, στη
«Νεολαία σε κίνηση» και στην
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού». Θα στηρίξει
επίσης τις δραστηριότητες στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών «Ψηφιακή ατζέντα» 
και «Ένωση καινοτομίας».

μελών και των αποφάσεων της Ένωσης και 
του Συμβουλίου επί των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 121 παράγραφος 2
και 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης. Θα 
πρέπει επίσης να συμβάλει στην 
υλοποίηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας»,, στη «Νεολαία σε 
κίνηση» και στην «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού». Θα πρέπει
επίσης να συμβάλλει στις δραστηριότητες
της «Ψηφιακής ατζέντας» και στις 
πρωτοβουλίες σχετικά με την «Ένωση 
καινοτομίας».

Or. fr

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών προκλήσεων που 
προκύπτουν από την οικονομική 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική αλλαγή 
και ένα συνεχώς γηράσκον εργατικό 
δυναμικό, καθώς και αυξανόμενες 
ελλείψεις σε δεξιότητες και εργατικό 
δυναμικό σε ορισμένους τομείς και σε 
ορισμένες περιφέρειες. Αυτές κατέστησαν 
εντονότερες λόγω της πρόσφατης 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης 
που οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα 
ανεργίας, πλήττοντας ειδικότερα νεαρά 
άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
μετανάστες. Το ΕΚΤ θα πρέπει να έχει 
στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
τη στήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, την επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 

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

βίου μάθηση, ·την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση 
της φτώχειας. Προωθώντας την καλύτερη 
λειτουργία των αγορών εργασίας, με τη 
βελτίωση της διακρατικής και 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, το ΕΚΤ θα πρέπει 
ειδικότερα να στηρίξει τις ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες απασχόλησης (δραστηριότητες 
EURES) όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
προβλέπει ότι οι κανόνες σχετικά με την 
επιλεξιμότητα των δαπανών θα 
καθορισθούν σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις 
σχετικά με το ΕΚΤ.

(15) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] 
προβλέπει ότι οι κανόνες σχετικά με την 
επιλεξιμότητα των δαπανών θα 
καθορισθούν σε εθνικό επίπεδο, με 
ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες 
απαιτείται να θεσπισθούν ειδικές διατάξεις 
σχετικά με το κάθε Ταμείο.

Or. fr

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου 
του ΕΚΤ στην υλοποίηση των μεγάλων 
στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα και την 
απασχόληση, το Ταμείο αυτό πρέπει να 
θεωρείται πολιτική προτεραιότητα και να 
τυγχάνει της ανάλογης χρηματοδότησης.

Or. fr

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 β) Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο 
κύριος παράγων στον οποίο η Ένωση 
μπορεί να υπολογίζει προκειμένου να 
εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της 
σε διεθνές επίπεδο και τη βιώσιμη 
ανάκαμψη της οικονομίας της. Ουδεμία 
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άλλη μορφή επενδύσεων δύναται να 
παράξει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
στην περίπτωση που δεν συνοδεύεται από 
μια συνεπή στρατηγική ανάπτυξης του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα σε σχέση με 
τους πόρους που προορίζονται για τη 
βελτίωση των ικανοτήτων, την άνοδο των 
επιπέδων απασχόλησης και προκειμένου 
να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων στην 
κοινωνία επιτρέποντας ενέργειες με τη 
δέουσα εμβέλεια με ελάχιστο ποσοστό 
25% των οικονομικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
πολιτικής οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 γ) Είναι εντελώς προφανές από 
επιστημονικής και εμπειρικής πλευράς 
ότι μια περιστολή των οικονομικών 
πόρων για τις πολιτικές στήριξης της 
ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου 
και κοινωνικής ένταξης δεν μπορεί παρά 
να πλήξει περισσότερο τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην 
οικονομία ή τον προϋπολογισμό τους 
μειώνοντας έτσι τις δυνατότητές τους για 
ανάκαμψη μακροπρόθεσμα· ως εκ 
τούτου, ουδεμία αναστολή των 
πληρωμών βάσει του ΕΚΤ πρέπει να 
προβλέπεται σε σχέση με τις επιδόσεις 
κάποιου κράτους μέλους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης 
της Ένωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποστολή Αποστολές

Or. fr

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, διευκολύνει την 
προσαρμογή τους στην αλλαγή,
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προάγει την 
ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και 
την απαγόρευση των διακρίσεων, ενισχύει 
την κοινωνική ένταξη και καταπολεμά 
την φτώχεια, συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής.

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και ποιότητας θέσεων 
εργασίας, στηρίζει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των 
εργαζομένων, ενθαρρύνει ένα υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
διευκολύνει την προσαρμογή τους στην 
αλλαγή των επιχειρήσεων και των 
συστημάτων παραγωγής. Το ΕΚΤ 
συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών 
και την εξάλειψη κάθε μορφής 
διακρίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτά τα πράττει υποστηρίζοντας τα 
κράτη μέλη στην επιδίωξη των 

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

προτεραιοτήτων και των κύριων στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, με στόχο με στόχο την 
εξασφάλιση μιας ενισχυμένης κοινωνικής 
συνοχής. Το ΕΚΤ θα στηρίζει τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών 
και ενεργειών που εμπίπτουν στο πλαίσιο 
των αποστολών του, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές και 
τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών 
μελών και τις συστάσεις του Συμβουλίου 
αναφορικά με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα. 
Στηρίζει ιδιαίτερα τα αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας άτομα και ομάδες 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή 
απειλούνται με περιθωριοποίηση στο 
πλαίσιο της αγοράς αυτής, όπως οι 
μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με 
αναπηρία, οι μετανάστες, οι εθνοτικές 
μειονότητες, οι περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το 
ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη στους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, καθώς 
και στα συστήματα και δομές με σκοπό τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής τους σε 
νέες προκλήσεις και την προώθηση της 
χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα και της κοινωνικής πολιτικής 
και της πολιτικής στους τομείς της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
αρχικής και δια βίου επαγγελματικής 
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κατάρτισης.

Or. fr

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, μέσω:

α) για το θεματικό στόχο "προώθηση της 
απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων", μέσω:

Or. fr

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) της πρόσβασης στην απασχόληση για 
αναζητούντες θέση εργασίας, της 
κινητοποίησης για την πρόσβαση στην
απασχόληση των ανενεργών ή 
απομακρυσμένων από την αγορά 
εργασίας ατόμων καθώς και της
υποστήριξης της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας
των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

ii) βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά 
εργασίας περιλαμβανομένων εκείνων που 
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 
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κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και του συνδυασμού 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε σχέση με την πρόσβαση στην 
εργασία με πρόοδο στη σταδιοδρομία 
τους και του συνδυασμού επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής·

Or. fr

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α– σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης vi) της βελτίωσης της ποιότητας 
απασχόλησης, των συνθηκών και του 
περιβάλλοντος εργασίας καθώς και της 
στήριξης της ενεργού γήρανσης των πιο 
ηλικιωμένων εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) για το θεματικό στόχο "Επένδυση στην 
εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά 
βίου μάθηση" μέσω:
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Or. fr

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) της πρόληψης και της μείωσης της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
της προαγωγής της ισότιμης πρόσβασης σε 
καλής ποιότητας προσχολική, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και της επανένταξης των 
νέων χωρίς προσόντα με τη στήριξη 
προσωπικών προγραμμάτων που θα 
επιτρέψουν την επάνοδό τους στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Or. fr

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) της βελτίωσης της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και του ανοικτού 
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας και 
ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, καθώς 
και της δικτυοποίησης των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των κέντρων 
κατάρτισης και έρευνας και των 
επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση των 
επιπέδων συμμετοχής και
ολοκλήρωσηςl'amélioration de la qualité, 
de l'efficacité et de l'ouverture de 
l'enseignement supérieur et équivalent et 
la mise en réseau des établissements 
d'enseignement supérieur, des centres de 
formation et de recherche et des 
entreprises, afin d'accroître la 
participation et les niveaux de 
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qualification;

Or. fr

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) της βελτίωσης της πιο ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, της
αξιοποίησης της κτηθείσας πείρας και 
της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, 
μεταξύ άλλων και προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ενεργή γήρανση των 
εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) της βελτίωσης και προσαρμογής 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, ιδίως με την ανάπτυξη μέσων 
που θα επιτρέπουν την πρόβλεψη των 
αναγκών ικανοτήτων, της ικανότητας 
αντίδρασης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και του 
σχολικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού·

Or. fr
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Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) για το θεματικό στόχο "Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας" μέσω:

Or. fr

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά·

ii) της κοινωνικής και επαγγελματικής
ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά·

Or. fr

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της καταπολέμησης των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

iii) της καταπολέμησης των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού που επηρεάζουν την 
πρόσβαση και την ισότιμη συμμετοχή 
των θυμάτων στην αγορά εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

v) της προαγωγής του επιχειρηματικού 
πνεύματος κοινωνικού χαρακτήρα και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική οικονομία προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση και τις υπηρεσίες ποιότητας 
για όλους·

Or. fr

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ– σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
που καθοδηγούνται από τις κοινότητες

vi) των περιεκτικών στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τις 
κοινότητες

Or. fr

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 
μέσω :

δ) για το θεματικό στόχο "Βελτίωση της 
θεσμικής επάρκειας και της 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης"
μέσω :

Or. fr
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Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα 
εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των
κρατών μελών που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS 
επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη-μέλη επιλέξιμα 
για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής

Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα 
εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη που 
μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης 
του Ταμείου συνοχής ή σε άλλα κράτη 
μέλη για δράσεις που έστω και αν 
πραγματοποιούντα στην επικράτεια του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους, 
συμβάλλουν στην ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων και την αποτελεσματικότητα 
των δημοσίων διοικήσεων και υπηρεσιών 
προς όφελος μιας ή περισσοτέρων εκ των 
περιφερειών αυτών NUTS επιπέδου 2 
όπως ορίζονται στο άρθρο 82 παράγραφος 
2 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]

Or. fr

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) της δημιουργίας ικανοτήτων για 
ενδιαφερομένους που παρέχουν
απασχόληση, εκπαίδευση και κοινωνικές 
πολιτικές·καθώς και τομεακά και εδαφικά
σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ των 
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

ii) της δημιουργίας ικανοτήτων για 
ενδιαφερομένους που θέτουν σε εφαρμογή 
κοινωνικές πολιτικές για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την απασχόληση,
μεταξύ άλλων και με τομεακά εθνικά και 
εδαφικά και πρωτοβουλίες ανάπτυξης σε
τοπικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, 
ενεργειακά αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
προσαρμογής των δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε 
τομείς που σχετίζονται με το 
περιβάλλον·και την ενέργεια

α) της υποστήριξης της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, 
ενεργειακά αποτελεσματική και 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, μέσω 
μεταρρύθμισης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
απαιτείται για την προσαρμογή των 
δεξιοτήτων και επαγγελματικών 
προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που 
σχετίζονται με το περιβάλλον·και την 
ενέργεια

Or. fr

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συγχρόνως με τις ετήσιες εκθέσεις
εφαρμογής, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο 
δομημένα στοιχεία για κάθε επενδυτική 
προτεραιότητα. Τα στοιχεία θα καλύπτουν
την κατηγοριοποίηση και τους δείκτες 
εκδόσεων και αποτελέσματος.

2. Συγχρόνως με τις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο 
δομημένα στοιχεία για κάθε επενδυτική 
προτεραιότητα. Τα στοιχεία θα καλύπτουν
τις κατηγορίες παρέμβασης και τους 
δείκτες εκδόσεων και αποτελέσματος.

Or. fr

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
και άλλων ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα μη 

1. Στο βαθμό που θα πληρούνται οι 
αναγκαίες συνθήκες από πλευράς 
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κυβερνητικών οργανώσεων, στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή συνολικών 
επιχορηγήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 7 του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει το 
μέρος του προγράμματος που αφορά η 
συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου για κάθε άξονα 
προτεραιότητας σ' αυτό.

εγγυήσεων φερεγγυότητας και 
ικανοτήτων η συμμετοχή των εταίρων 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […], ιδίως των 
κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων δύναται να λάβει τη μορφή 
συνολικών επιχορηγήσεων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 113 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Στην 
περίπτωση αυτή το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα προσδιορίζει το μέρος του 
προγράμματος που αφορά η συνολική 
επιχορήγηση, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ενδεικτικού οικονομικού κονδυλίου για 
κάθε άξονα προτεραιότητας σ' αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ενθάρρυνση επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε 
ενέργειες που στηρίζονται από το ΕΚΤ, οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος σε μια περιφέρεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. […] 
ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα για στήριξη 
από το Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζουν τη 
χορήγηση του κατάλληλου ποσού από 
τους πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες 
δημιουργίας ικανοτήτων, με τη μορφή 
κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους.

2. Για την ενθάρρυνση επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...] σε ενέργειες και στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων που στηρίζονται από το 
ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος σε μια 
περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […] ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα 
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, 
εξασφαλίζουν ότι το 2% από τους πόρους 
του ΕΚΤ θα διατίθεται σε δραστηριότητες 
δημιουργίας ικανοτήτων, με τη μορφή 
κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από κοινού από τους 



PR\897949EL.doc 23/32 PE486.203v01-00

EL

κοινωνικούς εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] σε 
ενέργειες και στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ, και της 
πρόσβασής τους σε αυτές, ιδίως με μέτρα 
που θα έχουν αποτέλεσμα και ειδικότερα
στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών, οι διαχειριστικές αρχές ένας 
επιχειρησιακού προγράμματος σε μια 
περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […], ή σε κράτη μέλη επιλέξιμα 
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
εξασφαλίζουν τη χορήγηση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για τη 
δημιουργία ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ενσωματώνοντάς την στις νομοθετικές 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ενσωματώνοντάς την στις νομοθετικές 
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πράξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […] και μέσω 
ειδικών στοχευμένων ενεργειών, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 
της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, τη μείωση των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο στον χώρο της 
αγοράς εργασίας, την καταπολέμηση των 
σχετικών με το φύλο στερεοτύπων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και 
την προαγωγή του συνδυασμού της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 
τους άνδρες και τις γυναίκες.

πράξεις, για την εκπόνηση και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […]. Το ΕΚΤ στηρίζει επίσης 
ειδικές στοχευμένες ενέργειες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), ειδικότερα με στόχο 
την αύξηση της βιώσιμης συμμετοχής και 
της προόδου των γυναικών στην 
απασχόληση, τη μείωση των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο στον χώρο της 
αγοράς εργασίας, την καταπολέμηση των 
σχετικών με το φύλο στερεοτύπων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 
καταπολέμηση της εκπροσώπησης με 
βάση το φύλο, τη μείωση της 
απομόνωσης με βάση το φύλο καθώς και 
την προαγωγή του συνδυασμού της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 
τους άνδρες και τις γυναίκες.

Or. fr

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα των ευκαιριών για όλους,
χωρίς διακρίσεις με βάση το φύλο, τη 
φυλή, το έθνος, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή 
το γενετήσιο προσανατολισμό,
ενσωματώνοντας εν προκειμένω την αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού
(EΕ) αριθ. […]. Το ΕΚΤ στηρίζει εξάλλου 
και ειδικές ενέργειες στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 και ειδικότερα στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο 
iii) με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής 
διακρίσεων και τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
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βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, 
τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το 
μορφωτικό τους επίπεδο και την
κατάσταση της υγείας τους, καθώς και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από την 
παρεχόμενη από ίδρυμα φροντίδα σε 
φροντίδα που βασίζεται στην κοινότητα.

αναπηρία, με σκοπό τη μείωση των 
ανισοτήτων όσον αφορά το μορφωτικό 
τους επίπεδο, την αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας για τα άτομα που 
απειλούνται με διακρίσεις και την
ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης,
μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της 
μετάβασης από την παρεχόμενη από 
ίδρυμα φροντίδα σε φροντίδα που 
βασίζεται στην κοινότητα.

Or. fr

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προωθεί τις κοινωνικές 
καινοτομίες σε όλους τους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, ιδιαίτερα με στόχο τη δοκιμή
και την ανοδική κλιμάκωση καινοτόμων 
λύσεων για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών αναγκών.

1. Το ΕΚΤ προωθεί τις κοινωνικές 
καινοτομίες σε όλους τους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, ιδιαίτερα με στόχο τη δοκιμή
και/ή την ανοδική κλιμάκωση καινοτόμων 
λύσεων για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών αναγκών με το σύνολο των 
ενδιαφερομένων παραγόντων και 
ιδιαίτερα σε σύνδεση με τους 
κοινωνικούς εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE486.203v01-00 26/32 PR\897949EL.doc

EL

καθώς και ένα σχέδιο για την αξιολόγηση 
της κτηθείσας εμπειρίας και την 
κεφαλαιοποίηση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη δημιουργία 
ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, 
ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της 
αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας 
δικτύων και της διάδοσης ορθών 
πρακτικών και μεθοδολογιών.

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη δημιουργία 
ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, 
ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της 
αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας 
δικτύων και της διάδοσης και της 
αξιοποίησης των ορθών πρακτικών και 
μεθοδολογιών.

Or. fr

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διακρατική συνεργασία από 
έναν κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή και εγκρίνεται από την επιτροπή 
του ΕΚΤ.

2. Προκειμένου να εντοπίσουν τους 
τομείς και τις μορφές διακρατικής 
συνεργασίας που θα ανταποκρίνονται 
στις ειδικές τους ανάγκες, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιλέγουν θέματα για 
διακρατική συνεργασία από έναν κατάλογο 
που προτείνεται από την Επιτροπή και 
εγκρίνεται από την επιτροπή του ΕΚΤ
όπως προβλέπεται στο άρθρο 163, 
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης..

Or. fr
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Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική 
συνεργασία επί των θεμάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω 
αμοιβαίας μάθησης και συντονισμένης ή 
κοινής δράσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα 
λειτουργεί μια πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ 
ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και 
τη δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση 
των σχετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συντονισμένο 
πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα 
περιλαμβάνει κοινά κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής 
συνεργασίας.

3. Η Επιτροπή διευκολύνει τη διακρατική 
συνεργασία μέσω αμοιβαίας μάθησης και 
συντονισμένης ή κοινής δράσης. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα λειτουργεί μια 
πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ ώστε να 
διευκολύνει την οικοδόμηση διακρατικών 
εταιρικών σχέσεων, την ανταλλαγή 
εμπειριών, τη δημιουργία ικανότητας και 
τη δικτύωση, καθώς επίσης και τη διάδοση
και κεφαλαιοποίηση των σχετικών 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή 
αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλαίσιο 
εφαρμογής, το οποίο θα περιλαμβάνει 
κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας, τύπους και 
χρονοδιαγράμματα ενεργειών, καθώς και 
κοινές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διακρατικής 
συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην κοινωνική καινοτομία και τη 
διακρατική συνεργασία, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 9 και 10, στις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται από ειδικά προβλεπόμενο 
άξονα προτεραιότητας.

β) στην κοινωνική καινοτομία και τη 
διακρατική συνεργασία, όπως αναφέρεται 
στα άρθρα 9 και 10, στις περιπτώσεις που
αυτές δεν καλύπτονται από ειδικά 
προβλεπόμενο άξονα προτεραιότητας.

Or. fr
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις του 
ΕΤΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. [EΤΠΑ], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη με τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, παρ. 1 του παρόντος 
κανονισμού, μέσω στρατηγικών που 
θεσπίζουν ολοκληρωμένες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Or. fr
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Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […], το ΕΚΤ 
δύναται να στηρίζει ενέργειες και πολιτικές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του με 
τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων.

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
για την περίοδο 2014-2020 παρουσιάζει σημαντικές προόδους που αξίζουν να υποστηριχθούν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να βοηθηθούν αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκοί
πληθυσμοί εις τρόπον ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβολές της αγοράς εργασίας με την
συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων βοηθείας για προσλήψεις: 

 κατανομή των πόρων σε συνάρτηση με προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπης 
2020,

 θεματική συγκέντρωση και κατανομή του 20% της προικοδότησης του Ταμείου σε
κάθε κράτος μέλος για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας,

 καλύτερη αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων καθώς και

 απλούστευση των διαδικασιών.

Ως κύριος οικονομικός μοχλός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της
απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημιουργήθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της
Ρώμης. Επικεντρώνεται, από τη δημιουργία του, στο να συνοδεύει τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων. Μπροστά στην περίοδο αυτή κρίσης, η 
κοινωνική συνοχή είναι πρωταρχικής σημασίας συγκεντρώνοντας τις επενδύσεις του ΕΚΤ 
στους εξής τομείς:

1. κοινωνική ένταξη μέσω της επαγγελματικής ένταξης,
2. ανύψωση του επιπέδου επαγγελματικών προσόντων,
3. ανύψωση του επιπέδου απασχόλησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνική αυτή συνοχή, οι τέσσερις κύριοι θεματικοί στόχοι
της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το ΕΚΤ θα πρέπει να εφαρμοστούν για την περίοδο
2014-2020: πρόκειται για την "προαγωγή της απασχόλησης και της κινητικότητας των
εργαζομένων", "επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου 
μάθηση", προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας" ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης".

Η στήριξη των νέων είναι απαραίτητη στον βαθμό που το 21% τελεί υπό ανεργία στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλοί άλλοι νέοι έχουν αποφοιτήσει χωρίς προσόντα από τα 
συστήματα κατάρτισης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ΕΚΤ παραμένει το εργαλείο 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης με μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που υποστηρίζει τις επιμέρους ή συνολικές διαδρομές προς έναν στόχο μέγιστης 
και ποιοτικής απασχόλησης. Επιπλέον, η κοινωνική ένταξη των πληθυσμών των ανέργων
πρέπει να στηριχθεί εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες κατάλληλες για 
όλους.

Εξάλλου, το ΕΚΤ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο με στόχο να διευκολύνεται η
πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών και ικανοτήτων προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά ο 
αριθμός των εργαζομένων με υψηλά προσόντα που σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις η 
Ευρώπη θα χρειαστεί στο εγγύς μέλλον.
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Μια σαφέστερη αναγνώριση του ειδικού ρόλου των εταίρων σε όλα τα επίπεδα είναι
απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των προγραμμάτων. Με την κινητοποίηση όλων των
ενδιαφερομένων και τη σύνδεση όλων των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση και τη χρήση 
του ΕΚΤ σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, το ΕΚΤ θα παραμείνει 
απαραίτητο για την απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη των Ευρωπαίων.

Η απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών καθώς και μία πραγματιστική προσέγγιση
αποτελούν καλές λύσεις για να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Τα στοιχεία με στόχο την απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών είναι ιδιαίτερα η χρήση των κατ' αποκοπήν ποσών και η χρήση των ενιαίων 
δαπανών προκειμένου να αρθούν αποτελεσματικά τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους στα ταμεία και ως εκ τούτου να αυξηθεί η απορρόφηση 
των διαθεσίμων πόρων. Μία ιδιαίτερη απλούστευση των φακέλων αίτησης του ΕΚΤ πρέπει 
να προβλέπεται στα προγράμματα με στήριξη από το δημόσιο με ποσό κατώτερο των 50.000.
Η αποτελεσματική χρήση των πόρων του ΕΚΤ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το 
αποτέλεσμα των πολιτικών ανάκαμψης και να ευνοήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ.

Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο μέτρων επιπτώσεων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού προκειμένου να υπάρξει μέριμνα για την ορθή χρήση των πόρων 
και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται.

2. Tο ΕΚΤ, γενικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

Μία ισχυρή στήριξη της τάξης του 25% για το ΕΚΤ από τον προϋπολογισμό των 
διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής είναι αναγκαία. Τα κράτη μέλη παραμένουν
οι πρωταρχικοί μεσάζοντες για όλες τις πολιτικές του ΕΚΤ λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
των εθνικών πολιτικών απασχόλησης. Σε πλαίσιο σεβασμού της αυτονομίας των κρατών
μελών τα οποία είναι ελεύθερα να διοργανώνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων σε 
συνάρτηση με την οργάνωσή τους.

Κατ' αρχήν, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση
του ΕΚΤ διατηρώντας έναν κεντρικό συντονισμό του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα καλύτερα
υπόψη τις πραγματικές ανάγκες.

Ο εξορθολογισμός των ελέγχων εμφανίζεται ως βασική ανάγκη προκειμένου να
απλουστευθεί η ζωή των τοπικών παραγόντων του ΕΚΤ: Πρέπει να εναρμονισθούν οι έλεγχοι 
απαγορεύοντας την πρακτική του πλημμελούς ελέγχου και καταργώντας ορισμένους 
άχρηστους ελέγχους. Προκειμένου να ελαφρυνθούν οι έλεγχοι, "συμβάσεις εμπιστοσύνης" 
που συνάπτονται μεταξύ του κάθε κράτους μέλους και της Επιτροπής, θα επέτρεπαν τη 
μείωση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τα κράτη μέλη. Η μείωση των
προθεσμιών πληρωμής πρέπει να καθορίζεται ως κοινός στόχος για όλα τα κράτη μέλη 
γνωστοποιώντας την πρακτική της πληρωμής στην κάθε φάση.

Η συμμετοχή των τοπικών εταίρων του ΕΚΤ πρέπει να στηρίζεται με την ενίσχυση των
πιστώσεων για την τεχνική βοήθεια και την συγκρότηση διαχειριστικών υπηρεσιών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό κατανάλωσης του ΕΚΤ είναι αναγκαίο να
δημιουργηθούν οι συνθήκες για μία καλύτερη κατανάλωση και συγκεκριμένα:

 παροτρύνοντας το κάθε κράτος μέλος να συγκεντρώνει τις προτεραιότητες προς 
χρηματοδότηση προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ·

 δημιουργώντας μία επιταγή ΕΚΤ (κατ' αποκοπήν) για τα μη μικρο-προγράμματα που 
αφορούν ειδικούς τομείς, τα αποτελέσματα των οποίων είναι εύκολα, προσβάσιμα και 
μετρήσιμα·

 αυξάνοντας την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών προς τους αναδόχους 
των προγραμμάτων·

 φροντίζοντας για μια καλύτερη συνέργεια μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ όπως προβλέπεται
στο γενικό κανονισμό των Ταμείων Συνοχής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στηρίζει τα προγράμματα υπέρ των πλέον εύθραυστων 
πληθυσμών. Στην περίπτωση που εφαρμοσθούν και στο ΕΚΤ οι διατάξεις σχετικά με τη 
μακροοικονομική εξάρτηση από όρους οι οποίες θεσπίζονται στο σχέδιο κανονισμού, θα 
υπάρξουν σοβαρές ανησυχίες. Δεν είναι επομένως δυνατή η εφαρμογή της αρχής της διπλής 
ποινής στους εύθραυστους πληθυσμούς χωρών που ήδη βρίσκονται σε δυσχερή θέση.


