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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των ΠΜΜΕ πρέπει να τους επιτρέπει να εκσυγχρονίζονται τεχνολογικά ώστε 
να μπορούν αν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και 
συγκεκριμένα τα εμπόδια που σχετίζονται με την συγκέντρωση και την μονοπώληση τομέων της 
βιομηχανίας, της παραγωγής και της διανομής.

Τροπολογία 2

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 
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».

(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, όταν αυτή 
πραγματοποιείται ηθελημένα και όχι όταν 
επιβάλλεται από την ανεργία και άλλα 
κοινωνικά προβλήματα, με την 
εξασφάλιση στενής συνεργασίας των 
κρατών μελών μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή. Το EURES θα πρέπει να 
προωθήσει την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών εργασίας με τη διευκόλυνση της 
διακρατικής γεωγραφικής κινητικότητας 
των εργαζομένων, την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης διαφάνειας στην αγορά 
εργασίας, την εξασφάλιση της αντιστοιχίας 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους 
τομείς των υπηρεσιών πρόσληψης, 
παροχής συμβουλών και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε εθνικό και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η κινητικότητα  των 
εργαζομένων θα πραγματοποιείται ως ελεύθερη επιλογή και δεν θα αποτελεί συνέπεια της 
ανεργίας ή άλλων  κοινωνικών προβλημάτων.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
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. Έχει επίσης ιδιαίτερη 
σημασία η παρεχόμενη πίστωση να είναι 
δυνατόν να καλύψει ανάγκες 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και 
επικαιροποίησης, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την εξασφάλιση 
ρευστότητος και ανεξαρτησίας των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των ΠΜΜΕ πρέπει να τους επιτρέπει να εκσυγχρονίζονται τεχνολογικά ώστε 
να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, δεδομένου 
ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ρευστότητα και η ανεξαρτησία των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 8.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) Η προώθηση, από κοινού με τους 
βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη 
πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης και σε 
εθνικό επίπεδο, καθώς και με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, στρατηγικών 
αύξησης της απασχόλησης, εξασφάλισης 
των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων, ώστε να ασκείται 
συγκεκριμένη και συντονισμένη δράση 
τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

Or. pt
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Τροπολογία 6

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

Or. pt

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) Η εξασφάλιση της δυνατότητας της
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων η οποία δεν θα επιβάλλεται 
από την ανεργία ή από άλλα κοινωνικά 
προβλήματα και η αύξηση των ευκαιριών 
απασχόλησης, προσιτών σε όλους, με
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η κινητικότητα  των 
εργαζομένων θα πραγματοποιείται ως ελεύθερη επιλογή και δεν θα αποτελεί συνέπεια της 
ανεργίας ή άλλων  κοινωνικών προβλημάτων.

Τροπολογία 8

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

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

(ε) Η προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ένταξης με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και 
της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις 
ευάλωτες ομάδες και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, ενισχύοντας την πρόσβαση 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
στην χρηματοδότηση, ώστε να 
βελτιώνεται η ρευστότητα και η 
ανεξαρτησία τους.

Or. pt

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Προώθηση της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας με δικαιώματα και 
πρόβλεψη και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
για νέες ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, 
συνδέοντας τις πολιτικές απασχόλησης 
και τις κοινωνικές πολιτικές με τις 
βιομηχανικές και διαρθρωτικές πολιτικές 
για την υποστήριξη της μετάβασης σε μία 
οικονομία αποδοτικότητας των πόρων 
και χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Or. pt

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, (α) ένα ποσοστό 50% στον άξονα Progress, 
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του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου για 
τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε 
ευρύτερη κλίμακα·

του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή του 
κοινωνικού πειραματισμού ως μεθόδου για 
τη δοκιμή και την αξιολόγηση καινοτόμων 
λύσεων με σκοπό την εφαρμογή τους σε 
ευρύτερη κλίμακα·

Or. pt

Αιτιολόγηση

See amendment on Article 5 – paragraph 2 – point (c).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – 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. pt

Αιτιολόγηση

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την δημιουργία και την συντήρηση των ΠΜΜΕ 
είναι η δυσχέρεια εξεύρεσης χρηματοδότησης και για τον λόγο αυτό προτείνουμε αύξηση του 
ποσοστού της μικροχρηματοδότησης.


