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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την αρχή της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχε 
ως στόχο να συμβάλλει 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 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 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ESF θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 

(7) Το ESF θα πρέπει να συμβάλει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση 
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υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου αποκλειστικά διατιθέμενου 
ποσού 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.

υποστήριξης στις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο ΕΚΤ, ειδικότερα, 
θα αυξήσει την υποστήριξή του στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσω ενός 
ελάχιστου αποκλειστικά διατιθέμενου 
ποσού για τον σκοπό αυτό. Το μεγαλύτερο 
μέρος των χρηματοδοτικών πόρων στον 
τομέα αυτό θα πρέπει δε να προορίζεται 
για την υποστήριξη των γυναικών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές διατρέχουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας.
Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των 
υποστηριζόμενων περιφερειών, η επιλογή 
και ο αριθμός των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων για υποστήριξη από το 
ΕΚΤ θα περιοριστούν επίσης.

Or. pl

Τροπολογία 2

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 των κοινωνικών 
πολιτικών. 

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
που έχουν περιέλθει σε δύσκολη 
κοινωνικό-επαγγελματική κατάσταση, 
όπως οι μακροχρόνια άνεργοι ή τα άτομα 
που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσδιορίσουν ποιες είναι οι 
περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες 
που θα είναι οι πιθανοί δικαιούχοι του 
ΕΚΤ. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε 
επιχειρήσεις, συστήματα και δομές με 
σκοπό τη διευκόλυνση της προσαρμογής 
τους σε νέες προκλήσεις και την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, 
ειδικότερα στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.
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Or. pl

Τροπολογία 3

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 και του συνδυασμού 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

Or. pl

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) της ενεργού υποστήριξης της 
ένταξης των μόνων γονέων στην αγορά 
εργασίας, παρέχοντάς τους βοήθεια για 
να συνδυάζουν την επαγγελματική και 
την οικογενειακή ζωή τους, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός η πλειοψηφία των 
γονέων που στην Ευρώπη ανατρέφουν 
μόνοι τους τα παιδιά τους ασφαλώς είναι 
γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) της βελτίωσης της πρόσβασης σε 
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, 

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

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 
περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών 
και των υποδομών υποδοχής παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, από τις οποίες να 
μπορούν να επωφελούνται και άνεργοι 
γονείς,

Or. pl


