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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την αρχή της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχε 
ως στόχο να συμβάλει στη σύγκλιση των επιπέδων ανάπτυξης των μεμονωμένων περιοχών. Από 
τη στιγμή της προσχώρησης των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ένωση, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον περιορισμό του 
κοινωνικού κόστους της μεταρρύθμισης στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Στην περιοχή αυτή 
το Ταμείο συνιστά έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς επένδυσης στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει πρωτοβουλίες κατάρτισης που προορίζονται για ομάδες 
οι οποίες απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Συνειδητοποιώντας τις ανάγκες, που εξακολουθούν να υπάρχουν και που μάλιστα αυξάνονται 
ακόμα στην σημερινή περίοδο ύφεσης, χαιρετίζουμε μια πρόταση που αποβλέπει στη 
διασφάλιση της χρηματοδότησης του ΕΚΤ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού του, 
μεταξύ άλλων και με τον καθορισμό ελάχιστης επιδότησης του Ταμείου αυτού στο πλαίσιο της 
πολιτικής για την συνοχή. 

Υπό το πρίσμα αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης συνιστά ελαστικότερες διατάξεις του 
κανονισμού, που να επιτρέπουν στα μεμονωμένα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τα 
συγκεκριμένα, δικά τους κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων και 
τους στοχευόμενους δικαιούχους του ταμείου και το αίτημα ο κανονισμός να μην καθορίζει 
άκαμπτους περιορισμούς ως προς τον κατάλογο των κοινωνικών ομάδων στις οποίες μπορεί να 
εφαρμόζεται. 

Στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, 
πρέπει να σημειωθεί ότι υφίσταται απόλυτη ανάγκη να χορηγηθεί στήριξη στις γυναίκες που 
βρίσκονται σε δύσκολη επαγγελματική κατάσταση, δεδομένου ότι αυτές διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, καθώς και να στηριχθούν οι μονογονικές οικογένειες – και 
ειδικότερα οι μόνες μητέρες – με σκοπό να διευκολυνθεί ο συνδυασμός της επαγγελματικής 
και της οικογενειακής ζωής. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ζήτησε όλες οι κοινές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη 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 
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».

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης 
Ιουνίου 2010 ζήτησε όλες οι κοινές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τη συνοχή, να στηρίξουν τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη 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 
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», καθώς και τους 
στόχους που καθορίζονται στον Χάρτη 
για τα δικαιώματα των γυναικών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και των 
ευκαιριών απασχόλησης, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, 
στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη 
και αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τις ευκαιρίες απασχόλησης, θα πρέπει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης και να ενισχυθεί η 
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δημόσιας διοίκησης και να ενισχυθεί η 
θεσμική ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

θεσμική ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το ΕΚΤ θα πρέπει να υποστηρίζει 
ολοένα και περισσότερο την ισότητα των 
φύλων μέσω επενδύσεων στους τομείς 
των υπηρεσιών φροντίδας, των ευκαιριών
απασχόλησης για γυναίκες, της 
εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων, καθώς και της 
καταπολέμησης της βίας εις βάρος των 
γυναικών. Το ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να 
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αντιμετωπίσει το ζήτημα των πολλαπλών 
διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, μεταξύ 
άλλων, οι μετανάστριες, οι γυναίκες 
Ρομά, οι γυναίκες με αναπηρία, οι λεσβίες 
και οι ηλικιωμένες γυναίκες.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της Συνθήκης. Αξιολογήσεις 
έχουν καταδείξει τη σημασία της 
συνεκτίμησης των στόχων για την ισότητα 
των φύλων σε όλες τις διαστάσεις των 
προγραμμάτων, ενώ θα εξασφαλίζεται ότι 
αναλαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες 
για την προαγωγή της ισότητας των 
φύλων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη διενέργεια αξιολόγησης 
σχετικά με την ενσωμάτωση των 
θεμάτων φύλου στον προϋπολογισμό για 
όλες τις δράσεις του ΕΚΤ, καθώς και για 
όλες τις δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από αυτό. Το ΕΚΤ 
θα πρέπει να προάγει την εφαρμογή των 
συναφών πολιτικών της Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι τα θέματα ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
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ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ αποτελούν 
δεσμευτικές αρχές σε όλα τα στάδια 
σχεδιασμού και εκτέλεσης των 
διαρθρωτικών ταμείων (ενσωμάτωση της 
προοπτικής του φύλου σε επίπεδο 
ανάλυσης, καθορισμός κοινών στόχων 
και δεικτών και εκτέλεση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση) και ότι 
οι βασικές δράσεις τυγχάνουν στήριξης 
(δομές) σε κάθε στάδιο εφαρμογής της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στο ΕΚΤ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
Συνθήκης, η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Το ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης που 
προβλέπεται από τη σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 
εκπαίδευση, την εργασία και απασχόληση 
και την προσβασιμότητα. Το ΕΚΤ θα 
πρέπει να προωθήσει επίσης τη μετάβαση 
από τις υπηρεσίες φροντίδας που 
βασίζονται σε ιδρύματα σε υπηρεσίες που 
βασίζονται σε κοινότητες.

(11) Σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
Συνθήκης, η υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη όσους 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Το 
ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζει την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης που προβλέπεται από τη 
σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, την εκπαίδευση, την εργασία και 
απασχόληση και την προσβασιμότητα. Το 
ΕΚΤ θα πρέπει να προωθήσει επίσης την 
εφαρμογή των συναφών πολιτικών της 
Ένωσης και τη μετάβαση από τις 
υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται σε 
ιδρύματα σε υπηρεσίες που βασίζονται σε 
κοινότητες.

Τροπολογία 9
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, της οικονομικής ανεξαρτησίας 
των γυναικών και των ανδρών και της 
συμφιλίωσης επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής ανδρών και γυναικών·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – υποσημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) της καταπολέμησης των 
στερεοτύπων που βασίζονται στο φύλο 
κατά την επιλογή σταδιοδρομίας και 
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επαγγέλματος και της προαγωγής της διά 
βίου μάθησης·

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Προαγωγή των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων 
μέσω:
i) της αυξημένης πρόσβασης στην 
απασχόληση και την εκπαίδευση για τις 
γυναίκες κάθε ηλικίας·
ii) της καλύτερης παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας, περιλαμβανομένης και της 
ποιοτικά υψηλής και οικονομικά 
προσιτής παιδικής μέριμνας και 
φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων, 
καθώς και μέριμνας για άλλα εξαρτώμενα 
πρόσωπα·
iii) δράσεων για την αντιμετώπιση όλων 
των μορφών βίας κατά των γυναικών·
iv) δράσεων για την εξεύρεση λύσεων στο 
ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων που 
αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, οι 
μετανάστριες, οι γυναίκες με ειδικές 
ανάγκες, οι γυναίκες Ρομά, οι λεσβίες και 
οι ηλικιωμένες γυναίκες·
v) της προώθησης της πρόσβασης των 
γυναικών σε οικονομικά προσιτές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασής τους 
σε προγράμματα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) της ενεργού υποστήριξης της ένταξης 
των μόνων γονέων στην αγορά εργασίας, 
με την παροχή βοήθειας για να 
συνδυάζουν την επαγγελματική και την 
οικογενειακή τους ζωή, λαμβανομένου 
υπόψη ότι η πλειοψηφία των γονέων που 
ανατρέφουν μόνοι τους τα παιδιά τους 
στην Ευρώπη είναι γυναίκες·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – επιμέρους 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 

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

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) των συνοδευτικών δράσεων και των 
σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης, των 
κοινοτικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών φροντίδας που βελτιώνουν τις 
ευκαιρίες απασχόλησης·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – επιμέρους σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών
και των υποδομών υποδοχής παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, από τις οποίες θα 
μπορούν να επωφελούνται και άνεργοι 
γονείς, 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες 
εκροών ενός προγράμματος συνδέονται με 
μερικώς ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις.
Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των 
υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται 
σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-
στόχοι για το 2022. Οι δείκτες βάσης 
ορίζονται σε μηδέν.

Οι κοινοί δείκτες και οι ειδικοί δείκτες 
εκροών ενός προγράμματος ανά φύλο
συνδέονται με μερικώς ή πλήρως 
εκτελεσθείσες πράξεις. Όπου ενδείκνυται, 
λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων 
πράξεων, ορίζονται σωρευτικές 
ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για το 
2022. Οι δείκτες βάσης ορίζονται σε 
μηδέν.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού (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, της μείωσης των διακρίσεων 
που βασίζονται στο φύλο στην αγορά 
εργασίας, την καταπολέμηση των σχετικών 
με το φύλο στερεοτύπων στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, καθώς και την 
προαγωγή της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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τους άνδρες και τις γυναίκες.

Τροπολογία 22

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 
βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, τη 
μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το 
μορφωτικό τους επίπεδο και την 
κατάσταση της υγείας τους, καθώς και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από υπηρεσίες 
φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα σε 
υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στην 
κοινότητα.

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 όλων
των σχετικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 
3, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη όσους 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Οι 
εν λόγω ενέργειες θα έχουν ως στόχο 
άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
δυσμενούς διάκρισης και άτομα με 
αναπηρία, με σκοπό την αύξηση της 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, τη 
βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, τη 
μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά το 
μορφωτικό τους επίπεδο και την 
κατάσταση της υγείας τους, καθώς και τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από υπηρεσίες 
φροντίδας παρεχόμενες από ιδρύματα σε 
υπηρεσίες φροντίδας που βασίζονται στην 
κοινότητα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αριθμός έργων τα οποία αυξάνουν τη 
βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των 
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γυναικών στην απασχόληση

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν 
μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου στην 
αγορά εργασίας

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν 
ότι τα βασιζόμενα στο φύλο στερεότυπα 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης 
αντιμετωπίζονται με επιτυχία 
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