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Τροπολογία 12
Kent Johansson

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 
της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή νέων προσεγγίσεων για την 
αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών 
αναγκών και προκλήσεων.

(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 ανάλυση 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 για 
τις επιχειρήσεις και την κοινωνική 
προστασία. 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.
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Τροπολογία 13
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Είναι αναγκαίο να εδραιωθούν οι 
κοινωνικές διαστάσεις της ενιαίας 
αγοράς. Δεδομένης της ανάγκης 
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην ενιαία 
αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών μέσω του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ισότιμο 
καθεστώς για το δικαίωμα τόσο των 
εργαζομένων όσο και των επιχειρηματιών 
στην ελεύθερη κυκλοφορία σε όλη την 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 14
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 

(8) Η ύπαρξη ισχυρών πολιτικών για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
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 
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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.

νέους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 15
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η βελτίωση της συμμόρφωσης με 
τους κανόνες της Ένωσης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, θα βοηθήσει στην επίλυση 
του προβλήματος του αθέμιτου 
ανταγωνισμού που παρατηρείται σε 
ορισμένες αγορές για τις υπηρεσίες, και 
θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του 
φαινομένου των " επιχειρήσεων-
γραμματοκιβώτια" στο εσωτερικό της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 16
Kent Johansson

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 
εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ 

(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 
εργαζομένων, με την εξασφάλιση στενής 
συνεργασίας των κρατών μελών μεταξύ 
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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».

τους και με την Επιτροπή. Το EURES θα 
πρέπει να προωθήσει την καλύτερη και πιο 
ευέλικτη 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».

Or. sv

Τροπολογία 17
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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.
Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας των νέων και σύμφωνα με το 
άρθρο 47 της συνθήκης, το πρόγραμμα 
αυτό θα πρέπει να διευκολύνει ιδιαίτερα
την κινητικότητα μεταξύ των νέων 
εργαζομένων στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 18
Inês Cristina Zuber
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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 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. Είναι επίσης σημαντικό η
πίστωση να προσφέρεται με πιο ευέλικτο 
τρόπο, μέσω μη τραπεζικών ιδρυμάτων,
και να είναι επαρκής για να καλύπτει τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τις 
βελτιώσεις που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση της ρευστότητας και της 
ανεξαρτησίας των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. pt

Τροπολογία 19
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) Ο κοινωνικός πειραματισμός μπορεί 
να δώσει καινοτόμους απαντήσεις στις 
κοινωνικές ανάγκες και να διεξάγεται σε 
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συγκεκριμένα πλαίσια, που θα επιτρέπουν 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, 
με αποτέλεσμα τη μείωση των 
κοινωνικών δαπανών καθώς και των
επενδυτικών κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 20
Judith A. Merkies

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 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· Θα 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κοινών 
ευρωπαϊκών στρατηγικών για την 
ουσιαστική βελτίωση της απασχόλησης 
και των κοινωνικών πολιτικών, καθώς 
και των συνθηκών εργασίας στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 21
Inês Cristina Zuber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)
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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 στη χρηματοδότηση, ιδίως 
εκείνων που είναι οι πλέον 
απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, 
και των επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας, κυρίως  συνεταιρισμών, 
σωματείων και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.

Or. pt

Τροπολογία 22
Kent Johansson

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, πιο ευέλικτων 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·

Or. sv

Τροπολογία 23
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας 
των εργαζομένων και αύξηση των 
ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη 
αγορών εργασίας της Ένωσης, ανοικτών 
για όλους και προσιτών από όλους, με τον 
σεβασμό και την εξασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη 
την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 24
Kent Johansson

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 εθνοτικής καταγωγής ή 
άλλων πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της 
ηλικίας του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της ταυτότητας ή της 
έκφρασης φύλου·

Or. sv

Τροπολογία 25
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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% 

(α) ένα ποσοστό 50% στον άξονα EURES·
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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. en

Τροπολογία 26
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 30% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. en

Τροπολογία 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 
εξασφαλίζοντας έτσι την ενίσχυση του 
ελέγχου των δαπανών.

Or. en
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Τροπολογία 28
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Εκτιμήσεις και αξιολογήσεις
αντικτύπου·

(γ) Ανεξάρτητες αξιολογήσεις και
εκτιμήσεις αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 29
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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, εντοπισμός και διάδοση 
ορθών πρακτικών, καινοτόμων 
προσεγγίσεων και εμπειριών, αξιολογήσεις 
από ομότιμους ειδικούς, συγκριτική 
αξιολόγηση και αμοιβαία μάθηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. sv

Τροπολογία 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) Σημαντικές πρωτοβουλίες, συνέδρια 
και σεμινάρια της προεδρίας του 
Συμβουλίου δεόντως αιτιολογημένα·
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Or. en

Τροπολογία 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Σύσταση ομάδων εργασίας από 
υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ·

(γ) Σύσταση ομάδων εργασίας από 
υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων για 
την παρακολούθηση της σωστής
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 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
ειδικευμένων οργανώσεων και άλλων 
σχετικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, καθώς και υπηρεσιών 
απασχόλησης σε επίπεδο Ένωσης·

Or. sv

Τροπολογία 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
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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.

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 καθώς και οι 
ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, 
ενισχύοντας έτσι την καλή λειτουργία της.

Or. en

Τροπολογία 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. 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. Η έκθεση θα 
δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμη στο 
κοινό με στόχο την αύξηση της 
διαφάνειας.
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Or. en

Τροπολογία 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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 
έκθεση θα διαβιβάζεται μετά την 
αξιολόγηση αυτή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η 
έκθεση θα δημοσιεύεται και τίθεται στη 
διάθεση του κοινού με στόχο την αύξηση 
της διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 36
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τη μέτρηση του 
αντικτύπου του και της προστιθέμενης 
αξίας του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

2. Το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τη μέτρηση του 
αντικτύπου του και της προστιθέμενης 
αξίας του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
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και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών. Μετά την αξιολόγηση, 
η Επιτροπή μπορεί να συστήσει τη 
συνέχιση του προγράμματος, δύο χρόνια 
μετά τη λήξη τους το αργότερο.

Or. ro

Τροπολογία 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τη μέτρηση του 
αντικτύπου του και της προστιθέμενης 
αξίας του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

2. Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τη μέτρηση του 
αντικτύπου του και της προστιθέμενης 
αξίας του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών. Η έκθεση θα 
δημοσιεύεται και τίθεται στη διάθεση του 
κοινού με στόχο την αύξηση της 
διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα 

2. Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα 
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πραγματοποιήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τη μέτρηση του 
αντικτύπου του και της προστιθέμενης 
αξίας του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

πραγματοποιήσει εκ των υστέρων
ανεξάρτητη αξιολόγηση για τη μέτρηση 
του αντικτύπου του και της προστιθέμενης 
αξίας του για την ΕΕ και θα διαβιβάσει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – 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 της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε επίπεδο Ένωσης και 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 σχετικά με την πολιτική της 
Ένωσης για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική της, καθώς και τη 
νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε επίπεδο Ένωσης και εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, ώστε να βοηθούνται 
τα κράτη μέλη και οι άλλες συμμετέχουσες 
χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους 
και στην σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) Ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών 
στρατηγικών με στόχο την πραγματική 
βελτίωση της  απασχόλησης και της 
κοινωνικής πολιτικής καθώς και των
συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 41
Kent Johansson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Κοινωνικοί εταίροι· (δ) Οι κοινωνικοί εταίροι και τα σχετικά 
επιχειρηματικά συμφέροντα·

Or. sv

Τροπολογία 42
Kent Johansson

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
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.

Or. sv



AM\898582EL.doc 19/21 PE487.704v01-00

EL

Τροπολογία 43
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα ετήσια προγράμματα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για 
την επιλογή των δικαιούχων βάσει 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

(β) τα ετήσια προγράμματα εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για 
την επιλογή των δικαιούχων βάσει 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Τα 
κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 44
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) Παροχή πλήρους και έγκαιρης
ενημέρωσης για όσους αναζητούν 
εργασία σε άλλο κράτος μέλος όσον 
αφορά τη νομοθεσία και τους όρους 
πρόσληψης.

Or. ro

Τροπολογία 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
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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 
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. Τα 
προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

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.

Or. ro

Τροπολογία 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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. en


