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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 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 2

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 θα πρέπει να βελτιώσει τις 
ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθήσει τη 
δημιουργία βιώσιμων και υψηλής 
ποιότητας θέσεων απασχόλησης, να 
στηρίξει την ένταξη των εργαζομένων 
στην αγορά εργασίας και την προσαρμογή 
τους στις μεταβολές της, 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 ΣΛΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό το ΕΚΤ πρέπει να 
συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σύμφωνα με τα άρθρα
174, 349 και 355(1) της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της συνθήκης, το ΕΚΤ θα 
πρέπει όταν σχεδιάζει και εκτελεί τις 
πολιτικές και τις δράσεις του να 
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται 
με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και 
το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία 2
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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 
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.

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 
ενώπιον διαρθρωτικών και 
δημογραφικών 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 τη δημιουργία και την προώθηση 
βιώσιμης και υψηλής ποιότητας 
απασχόλησης και τη στήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων, την 
επένδυση στην επίσημη και στην άτυπη 
εκπαίδευση, στην έρευνα, στις δεξιότητες 
και στη διά βίου μάθηση, την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και την 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων. Προωθώντας την άνευ 
αποκλεισμών λειτουργία των αγορών 
εργασίας, με τη διευκόλυνση της 
γεωγραφικής και επαγγελματικής 
κινητικότητας των εργαζομένων εντός 
των κρατών μελών και διακρατικά, το 
ΕΚΤ θα πρέπει ειδικότερα να στηρίξει τις 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης 
(δραστηριότητες EURES) ώστε να 
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στον 
εντοπισμό ευκαιριών απασχόλησης από 
κοινού με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς, όσον αφορά τις προσλήψεις και 
τις σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.
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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 δημόσιας 
διοίκησης και να ενισχυθεί η θεσμική 
ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

(5) Πέραν αυτών των προτεραιοτήτων, σε 
όλες τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη και 
αποσκοπώντας στην αύξηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση 
ευκαιριών απασχόλησης, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης σε εθνικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο και η ικανότητά 
της να ενεργεί δραστήρια και να ενισχυθεί 
η θεσμική ικανότητα των φορέων παροχής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικών πολιτικών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη.
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 

(6) Συγχρόνως, είναι κρίσιμης σημασίας η 
υποστήριξη της εγκατάστασης, διαρκούς
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 
διαφόρων τύπων επιχειρήσεων, 
ειδικότερα πολύ μικρών και
μικρομεσαίων, και κοινωνικών και 
κοινωνικο-οικονομικών επιχειρήσεων, 
προκειμένου να δημιουργηθούν βιώσιμες 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και να
εξασφαλιστεί ότι τα άτομα δύνανται να 
προσαρμοστούν, μέσω της απόκτησης 
κατάλληλων δεξιοτήτων και μέσω 
ευκαιριών διά βίου μάθησης, σε 
μεταβαλλόμενες κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες και σε νέες 
προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια 
οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η 
ψηφιακή ατζέντα και η μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και ενεργειακά αποδοτικότερη.
Επιδιώκοντας τους κύριους θεματικούς 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

στόχους του, το ΕΚΤ θα συνεισφέρει στην 
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα στηρίξει τη 
μετάβαση του εργατικού δυναμικού προς 
φιλικότερες για το περιβάλλον δεξιότητες 
και θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς 
ενεργειακής αποδοτικότητας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση της Ένωσης να αυξήσει την 
αναλογία του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
σχετίζεται με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος σε τουλάχιστον 
20%, με συνεισφορές από διάφορους 
τομείς πολιτικής.

Τροπολογία 5

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. Tο 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 στους τομείς της 
απασχόλησης ,της εκπαίδευσης, της 
κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης 
της φτώχειας, δράσεων για την βελτίωση 
των θεσμικών ικανοτήτων, στόχοι για την 
επίτευξη των οποίων απαιτείται επαρκής 
χρηματοδότηση. Το ΕΚΤ, ειδικότερα, θα 
αυξήσει την υποστήριξή του στην ενεργό 
και αποτελεσματική 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. Ωστόσο, η 
θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να είναι 
ευέλικτη ούτως ώστε να επιτρέπει στις 
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παρεμβάσεις του ΕΚΤ να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και 
κάθε περιφέρειας. 

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να συμβάλει στη Στρατηγική ΕΕ 2020 στο πλαίσιο των τεσσάρων θεματικών 
στόχων που του έχουν ορισθεί.
Η προτεινόμενη από την Επιτροπή θεματική εστίαση πρέπει να συνοδεύεται από μια ευελιξία, 
ώστε οι επεμβάσεις του ΕΚΤ να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κράτους και 
της κάθε περιφέρειας και να διασφαλιστεί έτσι μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων.

Τροπολογία6

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 
υποστηρίζονται 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 στη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των
κοινωνικών εταίρων και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι, 
επομένως, απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
εμπλέξουν και να βοηθούν τους τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ενδεχομένως 
με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων του ΕΚΤ.

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν κι αυτές στις διαδικασίες εκπόνησης 
και εκτέλεσης των επεμβάσεων του ΕΚΤ.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
απασχόληση και η κοινωνική συνοχή, 
απαιτείται μια ολοκληρωμένη και 
ολιστική προσέγγιση· το ΕΚΤ πρέπει να 
στηρίξει τη δημιουργία διατομεακών, 
διακρατικών και βασισμένων σε εδαφικά 
κριτήρια εταιρικών σχέσεων καθώς και 
τα προγράμματα αυτών.

Τροπολογία8

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 
εξασφαλίζουν 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 και 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
επίβλεψη και αξιολόγησή τους, εγκαίρως 
και με τρόπο συνεκτικό, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνική καινοτομία αποτελεί 
αντικείμενο διαφορετικών 
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προγραμμάτων, θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η 
επικάλυψη ή διπλή χρηματοδότηση των 
ίδιων δραστηριοτήτων και 
πρωτοβουλιών. Επιπλέον, δεδομένου ότι 
ορισμένες δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ 
υπό κοινή διαχείριση επικαλύπτουν εν 
μέρει εκείνες του Προγράμματος για την
Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία 
που τελεί υπό άμεση διαχείριση, θα 
έπρεπε να ληφθούν μέτρα εις τρόπον 
ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη ή διπλή 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο διαφορετικών τρόπων 
διαχείρισης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κινητοποίηση των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για 
την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και των κύριων στόχων της. Τα 
εδαφικά σύμφωνα, οι τοπικές 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, οι καθοδηγούμενες από 
κοινότητες τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
και να υποστηριχθούν, ώστε να 
συμμετάσχουν κατά τρόπο ενεργητικότερο 
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, οι 
δήμοι, οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

(14) Η ενεργός συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών φορέων είναι 
απαραίτητη για την εφαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 
κύριων στόχων της. Η αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
προϋποθέτει ότι τα εδαφικά σύμφωνα, οι 
τοπικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη, οι 
καθοδηγούμενες από κοινότητες τοπικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν και να υποστηριχθούν,
κατά τρόπον ώστε να συμμετέχουν κατά 
τρόπο ενεργητικότερο και 
εποικοδομητικότερο οι περιφερειακές και 
οι τοπικές αρχές, οι δήμοι, οι κοινωνικοί 
εταίροι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις
στην εκπόνηση, παρακολούθηση, 
υλοποίηση και τη διαχείριση των 
προγραμμάτων, που εκπροσωπούν το 
αντίστοιχο τοπικό επίπεδο.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε 
σπουδαστές, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

(17) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μόχλευση του 
ΕΚΤ με τη βοήθεια χρηματοδοτικών 
μέσων, ώστε να δοθεί υποστήριξη π.χ. σε 
σπουδαστές, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, για την κινητικότητα των 
εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη των 
πλέον απόρων και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα. Αναμένεται να 
συντελέσει στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών ή 
συμπληρώνει ενέργειες στο πλαίσιο άλλων 
μέσων της ΕΕ όπως το ΠΚΑΚ, το ΕΤΠ 
και το ΕΤΠΑ. Η παροχή επιχορηγήσεων 
πρέπει να διατηρείται ανά πάσα στιγμή 
ως επιλογή ώστε να χρησιμοποιείται 
εκείνος ο συνδυασμός χρηματοδότησης 
που κρίνεται ως καταλληλότερος για τις 
περιφερειακές και τοπικές ανάγκες.

Τροπολογία 12

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 

1. Το ΕΚΤ προάγει υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης, δημιουργία θέσεων και 
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας 
των θέσεων εργασίας, στηρίζει τη 
γεωγραφική και επαγγελματική 
κινητικότητα των εργαζομένων, 
ενθαρρύνει ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης  και 
διευκολύνει την προσαρμογή τους στις 
αλλαγές και τις εξελίξεις της αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων αυτών που 
συνδέονται με το συστήματα 
επιχειρήσεων και παραγωγής. Επιπλέον, 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής.

πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης, στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, να διασφαλίζει 
την ισότητα των φύλων, την ισότητα 
ευκαιριών και την απαγόρευση των 
διακρίσεων και να προάγει την 
απασχόληση των νέων. Η εξάλειψη των 
κοινωνικών ανισοτήτων και της 
διαφορετικής μεταχείρισης στην εργασία 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο πρέπει να αποτελεί την 
κατευθυντήρια αρχή για όλες τις δράσεις 
του.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να συμπεριλάβει στους στόχους του τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 
και την προσαρμογή των εργαζομένων στις τεχνολογικές αλλαγές και στην εξέλιξη της αγοράς 
εργασίας. Ομοίως, το ΕΚΤ οφείλει να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων. 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το να υπάρξει ρητή μνεία στην ενοποιητική διάσταση του ΕΚΤ 
και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των διαφορών σε θέματα απασχόλησης, ως 
βασικός γνώμονας των δράσεών του.

Τροπολογία 13

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, 

3. Το ΕΚΤ προσφέρει οφέλη σε άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως 
οι άνεργοι, και ειδικά οι μακροχρόνια 
άνεργοι, άνδρες και γυναίκες, οι νέοι, οι 
εργαζόμενοι άνω των 54 ετών,  τα άτομα 
με αναπηρία, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι, 
οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι 
εθνοτικές μειονότητες, οι 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό 
αποκλεισμό ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους. Το ΕΚΤ παρέχει επίσης στήριξη σε
εργαζόμενους, επιχειρήσεις και 
επιχειρηματίες καθώς και σε συστήματα 
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της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 
πολιτικών.

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.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προσέξει ιδιαίτερα τις λιγότερο ευνοημένες πληθυσμιακές ομάδες, μεταξύ 
των οποίων πρέπει να συμπεριλάβουμε τους ανέργους, τους νέους, τις γυναίκες και τους 
εργασιακά ενεργούς ηλικιωμένους.

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, οικονομικά 
μη ενεργά άτομα και μειονεκτούντα 
άτομα, όπως άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

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) ενεργού, βιώσιμης και μακροχρόνιας 
ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, 
ειδικά εκείνων που βρίσκονται εκτός 
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και 
προώθησης της κινητικότητας των νέων 
στην Ευρώπη·
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Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προάγει την ενεργό και μακρόχρονη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 
με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους χωρίς απασχόληση ή χωρίς εκπαίδευση και κατάρτιση.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
επιχειρήσεων·

(iii) της αυτοαπασχόλησης, της 
επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας 
επιχειρήσεων και της ανάπτυξης, ιδίως 
μικροεπιχειρήσεων και ΜΜΕ, 
υποστηριζόμενης από τεχνικές συμβουλές 
και προσανατολισμό σε βιώσιμες 
οικονομικές επιχειρήσεις, μεταξύ των 
οποίων μεταφορές επιχειρήσεων μεταξύ 
ΜΜΕ·

Τροπολογία 17

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 πραγματικής ισότητας ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας και στην 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας και της 
συμφιλίωσης επαγγελματικής και
προσωπικής και οικογενειακής ζωής·

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προάγει την πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών, όπως και τη 
συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) της προσαρμογής των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών 
στην αλλαγή·

(v) της προσαρμογής των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, 
ιδίως δε ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεων, 
στις διαρκείς τεχνολογικές, 
δημογραφικές, κοινωνικές και 
οικονομικές αλλαγές της αγοράς εργασίας 
μέσω δραστήριων και προληπτικών 
μέτρων, επικεντρωμένων, μεταξύ άλλων, 
σε περιοχές όπου επιχειρήσεις και τομείς 
αποτελούν αντικείμενο αναδιάρθρωσης 
και τεχνολογικής μετάβασης·

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προωθεί και να προβλέπει την προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές της τεχνολογίας και της αγοράς εργασίας. 
Το μέτρο αυτό αποκτά ιδιαίτερο νόημα στις περιφέρειες που γνωρίζουν αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων και τομέων, καθώς και κλεισίματα ή μετακομίσεις επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης (vi) της ενεργού και υγιούς γήρανσης των 
εργαζομένων μέσω της βελτίωσης των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, του 
περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και 
των σωματικών δραστηριοτήτων και του 
ερασιτεχνικού αθλητισμού που 
βελτιώνουν την υγεία·

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης vii) του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης 
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των θεσμών της αγοράς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για 
τη βελτίωση της διακρατικής 
κινητικότητας των εργαζομένων·

των θεσμών της αγοράς εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για 
τη βελτίωση της διακρατικής 
κινητικότητας των εργαζομένων, μέσω της 
διασυνοριακής ενοποίησης των αγορών 
εργασίας, της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών τίτλων και προσόντων 
και της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων 
του δικτύου Eures.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προωθήσει τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων 
μέσω της διασυνοριακής ενοποίησης των αγορών εργασίας, της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών τίτλων και προσόντων και της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του δικτύου 
Eures.

Τροπολογία 21

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

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 και 
στις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας για 
αναζητούντες θέση εργασίας και 
οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

Τροπολογία 22

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) Επένδυση στην καλής ποιότητας και 
σύγχρονη εκπαίδευση, στις δεξιότητες και 
στη διά βίου μάθηση μέσω:
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Τροπολογία 23

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

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προλαμβάνει και να περιορίσει το φαινόμενο της εγκατάλειψης των 
σχολικών σπουδών ώστε, προωθώντας την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία και την 
επανένταξη στην εκπαιδευτική ζωή, να επιτύχει τη μείωση της νεανικής ανεργίας και την 
προαγωγή της ελάχιστης απαιτούμενης κατάρτισης για όλους και όλες,

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) της δημιουργίας και της ενίσχυσης 
πρακτικών, σχετιζόμενων με την 
οικονομία δομών κατάρτισης για τους 
νέους μέσω διττών συστημάτων 
εκπαίδευσης που συνδέουν με ουσιαστικό 
τρόπο το θεωρητικό και το πρακτικό 
περιεχόμενο των μαθημάτων·

Τροπολογία 25

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 

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

ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, με 
σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, με 
σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων
συμμετοχής και ολοκλήρωσης που θα 
επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, την 
προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας·

Αιτιολόγηση

Σήμερα πολλές δεξιότητες δεν είναι χρήσιμες για την εύρεση εργασίας, καθιστώντας απαραίτητη 
την προσαρμογή της κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς. Υπάρχουν περιοχές χωρών με 
εργατικό δυναμικό με ελάχιστα προσόντα και άλλες με εργατικό δυναμικό με υπερβολικά πολλά 
προσόντα, γεγονός που θα στηρίξει αποτελεσματικά την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 26

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 πρόσβασης στη διά 
βίου μάθηση, της αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
προσόντων του εργατικού δυναμικού και 
διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες και την
εξέλιξη της αγοράς εργασίας, μέσω της 
ενίσχυσης της εκπαίδευσης και μέτρων 
που θα διευκολύνουν τη μετάβαση από 
την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση στην πρόσβαση στην 
απασχόληση,  με ιδιαίτερη φροντίδα για 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των 
πιο ηλικιωμένων εργαζομένων· 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) της ενεργού ένταξης: (i) την ένταξη όλων στην κοινωνία και 
στην εργασία, ιδιαίτερα δε των λιγότερο 
ευνοημένων ομάδων, προωθώντας 
αφενός τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και καταπολεμώντας τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
αφετέρου·

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προαγάγει την ενεργό κοινωνική και εργασιακή ένταξη των λιγότερο 
ευνοημένων πληθυσμιακών ομάδων·

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) της ενσωμάτωσης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομ·

(ii)της πλήρους ενσωμάτωσης 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως 
οι Ρομ, τα άτομα με αναπηρία και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία και 
την εργασία·

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να αποσκοπεί με τις επεμβάσεις του στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των 
λιγότερο ευνοημένων κοινοτήτων.

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
διακινούμενων εργαζομένων·
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Αιτιολόγηση
Το ΕΚΤ οφείλει να αποσκοπεί με τις επεμβάσεις του στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των 
εργαζόμενων μεταναστών.

Τροπολογία 30

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)  της προώθησης των στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης που καθοδηγούνται 
από τις κοινότητες·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i – εδάφιο 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 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 ή σε 
κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα ανεργίας, 
με σκοπό την εκτέλεση δράσεων που θα 
συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας μέσω της βελτίωσης των 
θεσμικών ικανοτήτων και της 
αποτελεσματικότητας των δημοσίων 
διοικήσεων και υπηρεσιών· 

Αιτιολόγηση

Για τα κράτη μέλη που υποφέρουν από υψηλό ποσοστό ανεργίας, το ΕΚΤ οφείλει να προβλέψει 
τη δυνατότητα χρήσης πόρων υπέρ της βελτίωσης της θεσμικής ικανότητας και της 
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να γίνουν μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις 
στις κανονιστικές ρυθμίσεις και στη διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών, που θα συμβάλουν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) της ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς, 
όπως οι κοινωνικοί εταίροι και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν 
απασχόληση, επίσημη και άτυπη 
εκπαίδευση και κοινωνικές πολιτικές 
καθώς και για τομεακά και εδαφικά 
σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ των 
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3  – παράγραφος 2 – στοιχείο α

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, ανθεκτική 
σε κλιματικές αλλαγές, ενεργειακά 
αποτελεσματική και αποτελεσματική από 
άποψη πόρων 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 πράσινων θέσεων 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το 
περιβάλλον και την ενέργεια.

Τροπολογία 34

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

(δ) της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων και 
αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό.

(δ) της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των πολύ μικρών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων συνεταιριστικών, κοινωνικής 
οικονομίας και κοινωνικών, μέσω της 
αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
δυναμικό και της ενίσχυσης της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, 
των εργαζομένων και των ιθυνόντων 
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες 
κοινωνικές προκλήσεις·

Τροπολογία 35

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 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 
εστιάζονται στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προσδιορίζονται με τη 
συνδρομή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών 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 την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
τη μείωση της φτώχειας.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3  – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 80 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

α) Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 70 % του κονδυλίου 
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση μιας κάποιας ευελιξίας εντός του κονδυλίου του 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε οι περιφέρειες να μπορούν να ενεργούν καλύτερα στα 
συγκεκριμένα πεδία όπου έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Για τις περιφέρειες μετάβασης, τα κράτη 
μέλη συγκεντρώνουν το 70 % του 
κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος σε έως τέσσερις από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

β) Για τις περιφέρειες μετάβασης, τα κράτη 
μέλη συγκεντρώνουν το 60 % του 
κονδυλίου ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος σε έως τέσσερις από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση μιας κάποιας ευελιξίας εντός του κονδυλίου του 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε οι περιφέρειες να μπορούν να ενεργούν καλύτερα στα 
συγκεκριμένα πεδία όπου έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, τα κράτη μέλη 
συγκεντρώνουν το 60 % του κονδυλίου
ΕΚΤ κάθε επιχειρησιακού προγράμματος 
σε έως τέσσερις από τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

(γ) Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και για τις περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007- 2013 ήταν λιγότερο από το 
75% του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25, οι οποίες όμως είναι πλέον επιλέξιμες 
βάσει της κατηγορίας μετάβασης ή των 
περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών,
τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν το 50 %
του κονδυλίου κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος σε έως πέντε από τις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση μιας κάποιας ευελιξίας εντός του κονδυλίου του 
κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε οι περιφέρειες να μπορούν να ενεργούν καλύτερα στα 
συγκεκριμένα πεδία όπου έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ιδιαίτερα μη 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 που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

1. Η συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και των
κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων, ιδιαίτερα μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, στην 
εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], 
δύναται να λάβει τη μορφή της τεχνικής 
υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 108 και 109 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] και των 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 
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συνολική επιχορήγηση, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού 
οικονομικού κονδυλίου που διατίθεται για 
τον σκοπό αυτό από κάθε άξονα 
προτεραιότητας.

Οι διαχειριστικές αρχές ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος 
διασφαλίζουν ότι ένα επαρκές ποσό εκ 
των πόρων του ΕΚΤ διατίθεται στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μικρές 
τοπικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προωθεί τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 
κοινωνικών εταίρων και των άλλων ενδιαφερομένων φορέων και, πιο συγκεκριμένα, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τόσο μέσω 
συνολικών επιχορηγήσεων όσο και μέσω της τεχνικής υποστήριξης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την ενθάρρυνση της 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 διάθεση κατάλληλου ποσού 
από τους πόρους του ΕΚΤ σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης 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 της επαρκούς 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην 
εκπόνηση, εκτέλεση, παρακολούθηση και 
διαχείριση των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δυνάμει 
των όσων ορίζονται στο άρθρο 5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […], οι 
διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος εξασφαλίζουν πόρους του 
ΕΚΤ σε δραστηριότητες ανάπτυξης 
ικανοτήτων, με τη μορφή κατάρτισης, 
μέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης του 
κοινωνικού διαλόγου, καθώς και σε 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από 
κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους.
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα επιδοτούμενα από το ΕΚΤ μέτρα πρέπει να 
επιδοτείται όχι μόνο στις πιο φτωχές περιφέρειες ή σε εκείνες που εξαρτώνται από το Ταμείο 
Συνοχής, αλλά σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 41

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 διάθεση κατάλληλου 
ποσού από τους πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

3. Για την ενθάρρυνση της επαρκούς 
συμμετοχής των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην εκπόνηση, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και διαχείριση των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
από το ΕΚΤ και της πρόσβασής τους σε
αυτά σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […], ειδικότερα 
τους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων και των ίσων 
ευκαιριών, οι διαχειριστικές αρχές ένας 
επιχειρησιακού προγράμματος 
εξασφαλίζουν πόρους του ΕΚΤ για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα επιδοτούμενα από το ΕΚΤ μέτρα πρέπει 
να επιδοτείται όχι μόνο στις πιο φτωχές περιφέρειες ή σε εκείνες που εξαρτώνται από το Ταμείο 
Συνοχής, αλλά σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
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Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πόροι 
του ΕΚΤ χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και επιφέρουν τα 
αναμενόμενα οφέλη, πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα 
απλοποιεί τα διαδικαστικά και διοικητικά 
θέματα για τους κοινωνικούς εταίρους 
και τις ΜΚΟ.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

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 τους άνδρες και τις γυναίκες.

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 εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως 
μετά τον τοκετό και την παροχή 
φροντίδας σε συντηρούμενα πρόσωπα, τη 
μείωση των διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας και την κατάργηση των 
μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, την καταπολέμηση των 
σχετικών με το φύλο στερεοτύπων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και 
την διασφάλιση της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής, προσωπικής και
οικογενειακής ζωής για τους άνδρες και 
τις γυναίκες, με μέτρα όπως η 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων 
ατόμων και την αντιμετώπιση της 
φτώχειας των γυναικών με την προαγωγή 
ίσης κατανομής της ευθύνης μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 



AD\905698EL.doc 27/44 PE486.225v03-00

EL

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών στα στάδια της 
εκπόνησης, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της διαχείρισης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προάγει την πραγματική και μακροχρόνια συμμετοχή των γυναικών στην 
εργασιακή ζωή μέσω της εφαρμογής μέτρων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ιδίως 
μετά τον τοκετό και την παροχή φροντίδας σε συντηρούμενα πρόσωπα, καθώς και μέτρων που 
θα διασφαλίζουν τη συμφιλίωση εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Ομοίως 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

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 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προωθούν
τον αγώνα κατά των διακρίσεων και την
αποδοχή της ποικιλομορφίας, 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 υφίστανται διακρίσεις, 
και ειδικά πολλαπλές διακρίσεις, άτομα 
που εκτίθενται σε κίνδυνο δυσμενούς 
διάκρισης και άτομα με αναπηρία, με 
σκοπό την αύξηση της συμμετοχής τους 
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα με τη 
βελτίωση της προσβασιμότητάς τους 
στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση της 
κοινωνικής τους ένταξης, τη μείωση των 
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κοινότητα. 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.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να προβλέπει δράσεις όχι μόνο υπέρ των ίσων ευκαιριών αλλά και για τον 
αγώνα κατά των διακρίσεων και υπέρ της αποδοχής της ποικιλομορφίας. Ομοίως, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πληθυσμιακές ομάδες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. 

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΚΤ προωθεί την κοινωνική 
καινοτομία 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 αύξηση καινοτόμων λύσεων για 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
αναγκών.

1. Το ΕΚΤ προωθεί την κοινωνική 
καινοτομία σε όλους τους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, ιδιαίτερα με στόχο τη δοκιμή, 
την αξιολόγηση και την αύξηση 
καινοτόμων λύσεων,
συμπεριλαμβανομένων λύσεων από τη 
βάση προς την κορυφή για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών.

Τροπολογία 46

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 θέματα για 
κοινωνική καινοτομία, ανταποκρινόμενα 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων τους σε συνεργασία με 
τους εταίρους τους σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και με τη 
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συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
φορέων.

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συμμετέχουν 
στην επιλογή των θεμάτων σε ζητήματα κοινωνικής καινοτομίας. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανάπτυξη 
ικανότητας για κοινωνική καινοτομία, 
ειδικότερα μέσω της υποστήριξης της 
αμοιβαίας μάθησης, της δημιουργίας 
δικτύων και της διάδοσης καλών 
πρακτικών και μεθοδολογιών.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με 
τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ικανότητας για κοινωνική 
καινοτομία, ειδικότερα μέσω της 
υποστήριξης της αμοιβαίας μάθησης, της 
δημιουργίας δικτύων και της διάδοσης 
καλών πρακτικών και μεθοδολογιών.
Μεριμνά επίσης για τη συνεκτικότητα και 
συμπληρωματικότητα των δράσεων 
κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ και των 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και 
Καινοτομία.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η βελτίωση των ικανοτήτων σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας και να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων, πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και 
συμπληρωματικότητα των δράσεων που προωθεί το ΕΚΤ και των δράσεων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική 
Αλλαγή και Καινοτομία.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διεθνική συνεργασία Διασυνοριακή, διακρατική και 
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διαπεριφερειακή συνεργασία·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη διακρατική 
συνεργασία με στόχο την προαγωγή της 
αμοιβαίας μάθησης και, μέσω αυτής, την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών που υποστηρίζονται από το 
ΕΚΤ. Στη διακρατική συνεργασία 
συμμετέχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη.

1. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη
διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία με στόχο την 
προαγωγή της αμοιβαίας μάθησης και, 
μέσω αυτής, την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ. Στη 
διακρατική συνεργασία συμμετέχουν 
εταίροι, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 
5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...], από 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Τροπολογία 50

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. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν 
θέματα για διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία από έναν 
κατάλογο που προτείνεται από την 
Επιτροπή μετά από διαβούλευση με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
και εγκρίνεται από την επιτροπή του ΕΚΤ,
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες των 
περιοχών-στόχων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση ως προς τη σύνταξη του καταλόγου των 
θεμάτων διακρατικής συνεργασίας και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεκτικότητα μεταξύ 
των επιλεγόμενων διακρατικών θεμάτων και των θεματικών στόχων των διαφόρων 
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τροπολογία 51

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
διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή 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. Η διασυνοριακή, 
διακρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία που υποστηρίζεται από το 
ΕΚΤ πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] [ΕΕΣ] 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
συντονισμός μεταξύ των ταμείων, όπως 
προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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[…], τα επιχειρησιακά προγράμματα. 
δύνανται να ορίζουν άξονες 
προτεραιότητας για την εφαρμογή της 
κοινωνικής καινοτομίας και της 
διακρατικής συνεργασίας, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10.

[…], τα επιχειρησιακά προγράμματα 
ορίζουν άξονες προτεραιότητας για την 
εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας και 
της διακρατικής συνεργασίας, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προαχθεί η εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας και της διακρατικής 
συνεργασίας στις προσεγγίσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 110 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για έναν άξονα
προτεραιότητα αυξάνεται κατά δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες, αλλά χωρίς να 
υπερβαίνει το 100%, όταν το σύνολο ενός 
άξονα προτεραιότητας διατίθεται για 
κοινωνική καινοτομία ή για διακρατική 
συνεργασία ή για συνδυασμό αμφοτέρων 
των προαναφερθέντων.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 110 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…], το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για έναν άξονα
προτεραιότητας αυξάνεται κατά δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες, αλλά χωρίς να 
υπερβαίνει το 100%, όταν το σύνολο ενός 
άξονα προτεραιότητας διατίθεται για 
κοινωνική καινοτομία ή για διακρατική 
συνεργασία ή για συνδυασμό αμφοτέρων 
των προαναφερθέντων σε περίπτωση 
προγραμμάτων τα οποία τελούν υπό τη 
διαχείριση μη κυβερνητικών οργανώσεων 
ή κοινωνικών εταίρων·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για να μεγιστοποιηθεί 
η αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων 
του ΕΚΤ, συνυπολογίζονται, όποτε αυτό 
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απαιτηθεί, οι πιο μειονεκτικές 
περιφέρειες και περιοχές, δυνάμει των 
άρθρων 174 και 349 και 355 (παρ. 1) της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚΤ οφείλει να δείξει ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο μειονεκτικές περιφέρειες και περιοχές, 
δυνάμει των άρθρων 349 και 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην αύξηση της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, ιδίως μεταξύ των νέων·

Τροπολογία 56

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 θα πρέπει συγκεκριμένα 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. […].

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε περιφέρειες που πλήττονται 
ιδιαιτέρως από τις δημογραφικές 
εξελίξεις και στις οποίες η ανεργία των 
νέων είναι κάτω από 8%, το ΕΚΤ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν να ενθαρρύνουν πολίτες 
ηλικίας άνω των 60 ετών να επιστρέψουν 
στην εργασία.

Αιτιολόγηση

Ο μακροπρόθεσμος στόχος των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ είναι πάντα η 
είσοδος των ατόμων στην αγορά εργασίας (για πρώτη φορά). Δεν αφορούν πάντα τους 
ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Αυτή η διατύπωση αποσκοπεί να 
διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τα μέτρα 
του ΕΚΤ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ιδιαίτερη δημογραφική κατάσταση που 
επικρατεί στις περιφέρειες. Η ανάγκη επενδύσεων σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί 
να εξηγηθεί από τη μείωση του ποσοστού των νέων στον εργαζόμενο πληθυσμό ή τη διατήρηση 
συγκριτικά χαμηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συμβαίνει όταν το μέσο ποσοστό ανεργίας των νέων σε μία περιφέρεια πέφτει κάτω από 8%.

Τροπολογία 58

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 τοπική και 
περιφερειακή αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που θεσπίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν αστικές 
περιοχές πόλεων αναφερομένων στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.
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Αιτιολόγηση

Κατά την κάλυψη των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων δεν πρέπει να λησμονηθούν οι αγροτικές και οι 
πιο αραιοκατοικημένες περιοχές. Αφετέρου, σκόπιμο θα ήταν να ορισθεί ένα ελάχιστο ποσοστό 
5% για την τοπική ανάπτυξη, όπως προτείνει το άρθρο 7 του Κανονισμού του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τουλάχιστον το 5 % των πόρων 
ΕΤΠΑ που προβλέπονται σε εθνικό 
επίπεδο πρέπει να διατίθενται για 
ολοκληρωμένες ενέργειες αειφόρου 
τοπικής ανάπτυξης με μεταβίβαση 
ευθύνης στους δήμους για διαχείριση 
μέσω των «Ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων» που αναφέρονται στο άρθρο 
99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Αιτιολόγηση

Κατά την κάλυψη των εδαφικών ιδιαιτεροτήτων δεν πρέπει να λησμονηθούν οι αγροτικές και οι 
πιο αραιοκατοικημένες περιοχές. Αφετέρου, σκόπιμο θα ήταν να ορισθεί ένα ελάχιστο ποσοστό 
5% για την τοπική ανάπτυξη, όπως προτείνει το άρθρο 7 του Κανονισμού του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι υποχρεώσεις των αρχών για το 
πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο της 
εν λόγω πράξης εκπληρώνονται από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο 
υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες με τις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η 
πράξη με την προϋπόθεση να πληρούνται 

(β) οι υποχρεώσεις των αρχών για το 
πρόγραμμα σε σχέση με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο της 
εν λόγω πράξης εκπληρώνονται από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο 
υποστηρίζεται η εν λόγω πράξη ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες με τις αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η 
πράξη με την προϋπόθεση να πληρούνται 
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οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) καθώς και οι υποχρεώσεις 
αναφορικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και τον δημοσιονομικό έλεγχο της εν λόγω 
πράξης.

οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 
2 στοιχείο α) καθώς και οι υποχρεώσεις 
αναφορικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και τον δημοσιονομικό έλεγχο της εν λόγω 
πράξης. Εφόσον δεν υπερβαίνουν το 5% 
του προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος ΕΚΤ, οι δαπάνες για αυτές 
τις πράξεις, εφόσον αφορούν την έρευνα 
και την καινοτομία, την εκπαίδευση και 
την επαγγελματική κατάρτιση, είναι 
επιλέξιμες εκτός της Ένωσης εάν 
εκτελούνται και πληρώνονται σύμφωνα 
με τους κανόνες του κράτους μέλους και 
της ΕΕ που ισχύουν για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. Εάν ένα πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από περισσότερα του 
ενός ταμεία, βλ. άρθρο 87 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] ποσό που 
δεν υπερβαίνει το 5% υπολογίζεται βάσει 
της χορήγησης από το ΕΚΤ προς το 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιχορηγήσεις που επιστρέφονται με 
βάση το επιλέξιμο κόστος πράξεων και 
που προσδιορίζονται με το κατ’ αποκοπή 
ποσοστό χρηματοδότησης, τις 
τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου 
κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], δύνανται 
να υπολογίζονται κατά περίπτωση με βάση 
παραπομπή σε σχέδιο προϋπολογισμού εκ 
των προτέρων συμφωνημένο από τη 
διαχειριστική αρχή, αν η υποστήριξη από 
το δημόσιο δεν υπερβαίνει τις 100 000 
ευρώ.

3. Οι επιχορηγήσεις που επιστρέφονται με 
βάση το επιλέξιμο κόστος πράξεων και 
που προσδιορίζονται με το κατ’ αποκοπή 
ποσοστό χρηματοδότησης, τις 
τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου 
κόστους και τα κατ’ αποκοπή ποσά, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. […], δύνανται 
να υπολογίζονται κατά περίπτωση με βάση 
παραπομπή σε σχέδιο προϋπολογισμού εκ 
των προτέρων συμφωνημένο από τη 
διαχειριστική αρχή, αν η 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ δεν 
υπερβαίνει τις 100 000 ευρώ.
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιχορηγήσεις για τις οποίες η
υποστήριξη από το δημόσιο δεν 
υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ λαμβάνουν τη 
μορφή κατ’ αποκοπή ποσών ή 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου 
κόστους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…], με εξαίρεση τις πράξεις που 
λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο 
συστήματος κρατικών ενισχύσεων.

4. Οι επιχορηγήσεις για τις οποίες η
συγχρηματοδότηση της ΕΕ δεν 
υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ λαμβάνουν τη 
μορφή κατ’ αποκοπή ποσών ή 
τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου 
κόστους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…], με εξαίρεση τις πράξεις που 
λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο 
συστήματος κρατικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 63

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, όπως 
συστήματα καταμερισμού επιχειρηματικού 
κινδύνου, μετοχών και πιστωτικών τίτλων, 
εγγυητικών κεφαλαίων, κεφαλαίων 
χαρτοφυλακίου, δανειοδοτικών ταμείων
και μικροπιστώσεων και σχετικών 
διακανονισμών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα να υποστηρίζουμε ενέργειες και πολιτικές μέσω των 
μικροπιστώσεων.

Τροπολογία 64
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σε συνεργασία με τους 
ευρωπαίους εκπροσώπους των εταίρων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού κοινών διατάξεων, σε 
διαβούλευση με την επιτροπή του ΕΚΤ·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – πρώτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνιων ανέργων, με χωριστές 
αναφορές σχετικά με την ηλικία, το φύλο 
και τα άτομα με αναπηρία 

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – παύλα 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

από αγροτικές περιοχές

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) κάτοχοι τίτλων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης·
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 
και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα 
κατά φύλο.

Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη 
από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 
και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […]. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα 
κατά φύλο προκειμένου να δείχνουν τον 
αντίκτυπο των παρεμβάσεων στους 
άνδρες και στις γυναίκες.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – παύλα 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αριθμός των ανέργων γυναικών σε 
τομέα όπου λείπει ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – παύλα 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό συμμετεχόντων από 
μειονεκτούσες ομάδες ατόμων που 
παρακολουθούν εκπαίδευση, κατάρτιση, 
αποκτούν εξειδίκευση ή κατέχουν θέση 
εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους·
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – παύλα 9 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αριθμός συμμετεχόντων ατόμων με 
αναπηρία που κατέχουν θέση εργασίας 
μετά τη λήψη στήριξης·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αριθμός συμμετεχόντων που δεν 
λαμβάνουν πλέον το ελάχιστο εισόδημα ή 
άλλες παροχές μετά τη συμμετοχή τους·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο.

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 
παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι 
κατανεμημένα κατά φύλο προκειμένου να 
δείχνουν τον αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων στους άνδρες και στις 
γυναίκες.

Τροπολογία 74
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· συμμετέχοντες που εργάζονται 6 μήνες 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

συμμετέχοντες που εργάζονται 9 μήνες 
μετά τη λήξη της συμμετοχής τους·

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται 6
μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται
9 μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής 
τους·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους

συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας 9 μήνες μετά τη λήξη 
της συμμετοχής τους

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν πλέον 
κοινωνικά επιδόματα 9 μήνες μετά τη 
συμμετοχή τους·
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 3 – παύλα 10 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αριθμός εργαζομένων γυναικών σε 
τομέα όπου λείπει ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό 9 μήνες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους·

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 3 – παύλα 11 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ποσοστό συμμετεχόντων ατόμων με 
αναπηρία που κατέχουν θέση εργασίας 9 
μήνες μετά τη λήψη στήριξης·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 3 – παύλα 15 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μείωση του αριθμού των περιπτώσεων 
διακρίσεων που καταγράφονται από τον 
ορισθέντα φορέα ή φορείς για την 
προαγωγή της ίσης μεταχείρισης·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 
εντός κάθε άξονα προτεραιότητας ή κατά 
υποπροτεραιότητα . Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εσωτερική ισχύς του 
δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία 
να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο 
του άξονα προτεραιότητας ή της 
υποπροτεραιότητας.. Όλα τα στοιχεία 
πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο.

Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 
παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση 
αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων 
εντός κάθε άξονα προτεραιότητας ή κατά 
υποπροτεραιότητα. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα
του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα 
στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο 
επίπεδο του άξονα προτεραιότητας ή της 
υποπροτεραιότητας. Όλα τα στοιχεία 
πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο 
προκειμένου να δείχνουν τον αντίκτυπο 
των παρεμβάσεων στους άνδρες και στις 
γυναίκες.
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