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Τροπολογία 22
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο, την 
αλληλεγγύη, την απασχόληση και την 
καινοτομία

Or. en

Τροπολογία 23
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"», με την οποία 
συνιστάται να εξορθολογιστούν και να 
απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την 
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Progress, του κανονισμού

(1) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός για τη 
στρατηγική "Ευρώπη 2020"», με την οποία 
συνιστάται να εξορθολογιστούν και να 
απλουστευτούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
της Ένωσης και να ενισχυθεί η 
επικέντρωσή τους στην προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, στον αντίκτυπο και στα 
αποτελέσματα, ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την κοινωνική πρόοδο, την 
αλληλεγγύη, την απασχόληση και την 
καινοτομία (εφεξής «το πρόγραμμα») το 
οποίο προβλέπει τη συνέχιση και την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βάσει της 
απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για 
την απασχόληση και την κοινωνική 
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(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης και της 
απόφασης της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1612/68 όσον αφορά την 
αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και της απόφασης αριθ. 
283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη
(εφεξής «ο μηχανισμός»).

αλληλεγγύη — Progress, του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 492/2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης και της 
απόφασης της Επιτροπής 2003/8/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1612/68 όσον αφορά την 
αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας και της απόφασης αριθ. 
283/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Μαρτίου 2010, για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη
(εφεξής «ο μηχανισμός»).

Or. en

Τροπολογία 24
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 
4 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο 
ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τις πολιτικές απασχόλησης στις 21 
Οκτωβρίου 2010, οι οποίες, μαζί με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών 
και της Ένωσης που εγκρίθηκαν σύμφωνα 
με το άρθρο 121 της συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να συμβάλει στην εφαρμογή των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
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ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών 7, 8 
και 10, στηρίζοντας παράλληλα την 
εφαρμογή των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»
και στη «Νεολαία σε κίνηση».

ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών 7, 8 
και 10, στηρίζοντας παράλληλα την 
εφαρμογή των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», στην «Ατζέντα 
για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
στη «Νεολαία σε κίνηση» και στην 
πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους».

Or. en

Τροπολογία 25
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

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 

(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, ιδιαίτερα κατά την παρούσα 
συγκυρία οικονομικής κρίσης που 
διέρχεται η Ένωση και οι περιοχές της, 
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 τον ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών.
Ειδικότερα, θα πρέπει να βοηθήσει στον 
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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.

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, κυρίως για να 
εντείνουν την αύξηση και την ισόρροπη 
ανάπτυξη των περιοχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 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.

Or. fr

Τροπολογία 26
Karima Delli

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 

(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 
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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.

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 της 
πρακτικής εφαρμογής τους 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.

Or. en

Τροπολογία 27
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα 
πρέπει, μέσω της πειραματικής 
κοινωνικής πολιτικής, να συμβάλει στον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και την 
εντατική χρήση καινοτόμων λύσεων και 
πρακτικών, ώστε να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα των αγορών 
εργασίας τους και να βελτιώσουν 
περαιτέρω τις πολιτικές κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης, όπου 
απαιτείται. Η πειραματική κοινωνική 
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πολιτική αφορά τη δοκιμή στην πράξη 
κοινωνικών καινοτομιών που βασίζονται 
σε σχέδια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι 
δυνατή η συλλογή στοιχείων σχετικά με 
τη σκοπιμότητα των κοινωνικών 
καινοτομιών. Οι επιτυχημένες ιδέες θα 
πρέπει να επεκτείνονται σε ευρύτερη 
κλίμακα μέσω χρηματοδοτικής στήριξης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), και από άλλες πηγές.  Με βάση 
την μέχρι τώρα εμπειρία, τα 
προγράμματα πειραματικής κοινωνικής 
πολιτικής έχουν συχνά διάρκεια μεταξύ 
τριών και πέντε ετών και περιλαμβάνουν 
μεγάλη ποικιλία παραγόντων όλων των 
μεγεθών. Τα εθνικά κέντρα πληροφοριών 
σχετικά με την πειραματική κοινωνική 
πολιτική λειτουργούν, όπου υπάρχουν, ως 
μονοαπευθυντική θυρίδα για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και στηρίζουν τη 
δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων και 
συνεργασιών.

Or. de

Τροπολογία 28
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζει 
στην εδαφική διάσταση της φτώχειας και 
του αποκλεισμού, και ιδίως στις 
αυξανόμενες ανισότητες ανάμεσα στις 
περιφέρειες και εντός αυτών, ανάμεσα σε 
περιφέρειες και πόλεις, και ανάμεσα σε 
πόλεις και μικρότερες εδαφικές 
επικράτειες.

Or. en
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Τροπολογία 29
Karima Delli

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 
προτεραιότητες πολιτικής.

(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 μειώνει τον διοικητικό φόρτο
για τους δικαιούχους. 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 
προτεραιότητες πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία 30
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί με 
αξιόπιστη αναλυτική βάση για τη στήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό 
τομέα. Μια τέτοια βάση τεκμηρίωσης 
προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, 
προσδίδοντας διάσταση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση 
για τη συγκέντρωση δεδομένων και την 
ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και 
μεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, με 
σκοπό να παρέχεται πλήρης εικόνα της 
κατάστασης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και των συνθηκών εργασίας σε όλη την 
Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των προγραμμάτων και 
των πολιτικών.

(6) Η Ένωση πρέπει να εξοπλισθεί με 
αξιόπιστη αναλυτική βάση για τη στήριξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της απασχόλησης και τον κοινωνικό 
τομέα. Μια τέτοια βάση τεκμηρίωσης 
προσθέτει αξία στις εθνικές ενέργειες, 
προσδίδοντας διάσταση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζοντας τη σύγκριση 
για τη συγκέντρωση δεδομένων και την 
ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων και 
μεθόδων, καθώς και κοινών δεικτών, με 
σκοπό να παρέχεται πλήρης εικόνα της 
κατάστασης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής 
και των συνθηκών εργασίας σε όλη την 
Ένωση και να εξασφαλίζεται υψηλής 
ποιότητας αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των προγραμμάτων και 
των πολιτικών. Ιδίως η καλύτερη 
κατανόηση της εδαφικής διάστασης των 
κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων 
θα μπορούσε να προσθέσει ουσιαστική 
αξία στις προσπάθειες για ανάπτυξη πιο 
βιώσιμων και ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους.

Or. en

Τροπολογία 31
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή (7) Η Ένωση ευρίσκεται σε προνομιακή 
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θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών στον τομέα της απασχόλησης και 
στον κοινωνικό τομέα. Η γνώση των 
πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες 
χώρες και των αποτελεσμάτων τους 
διευρύνει το φάσμα των επιλογών που 
έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για 
τη χάραξη πολιτικής, δημιουργεί νέες 
πολιτικές εξελίξεις και ενθαρρύνει τις 
εθνικές μεταρρυθμίσεις.

θέση για να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για ανταλλαγές πολιτικής και 
αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κρατών 
μελών, μέσω της προώθησης 
παραδειγμάτων καλής πρακτικής στον 
τομέα της απασχόλησης και στον 
κοινωνικό τομέα. Η γνώση των πολιτικών 
που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και 
των αποτελεσμάτων τους διευρύνει το 
φάσμα των επιλογών που έχουν στη 
διάθεσή τους οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικής, δημιουργεί νέες πολιτικές 
εξελίξεις και ενθαρρύνει τις εθνικές 
μεταρρυθμίσεις.

Or. ro

Τροπολογία 32
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α) Επίσης πρέπει να προωθηθούν οι 
επενδύσεις στις υγειονομικές και 
κοινωνικές υποδομές με σκοπό τη μείωση 
των ανισοτήτων και των διακρίσεων 
αλλά, επίσης, την αύξηση, την ευημερία 
και την εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 33
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των (9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
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πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, με τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής και τη συμβολή τους στην 
κοινωνική καινοτομία.

πολιτών, περιλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων, διαδραματίζουν 
θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της 
ποιοτικής απασχόλησης και στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς 
και στην καταπολέμηση της ανεργίας και 
θα πρέπει να εμπλέκονται στενά σε όλες 
τις ενέργειες που σχεδιάζονται για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα θα πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος.
Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τους 
επιτόπιους ελέγχους, τη διάδοση και την 
αμοιβαία μάθηση όσον αφορά τις νέες 
πολιτικές. Θα πρέπει να διαμορφωθούν 
συνεργασίες υψηλής ποιότητας σε όλα τα 
επίπεδα. Η αρχή της συνεργασίας θα 
πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί ως 
κατευθυντήρια αρχή για όλα τα τμήματα 
του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 34
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος, με τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τη 
συμβολή τους στην κοινωνική καινοτομία.

(9) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορα επίπεδα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος, με τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τη 
συμβολή τους στην κοινωνική καινοτομία.
Σχετικά με το ανωτέρω πρέπει να 
προωθηθεί ένας συνεχής διάλογος μεταξύ 
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των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, των εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων 
με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή 
ολοκληρωμένων δράσεων·

Or. fr

Τροπολογία 35
Nuno Teixeira

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, 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 το να 
ανιχνεύει ενεργά ευκαιρίες απασχόλησης,
με τη διευκόλυνση της διακρατικής 
γεωγραφικής κινητικότητας των 
εργαζομένων, κυρίως δε των νέων, με 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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Τροπολογία 36
Iosif Matula

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, 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 εφαρμογή των πολιτικών ευελιξίας 
με ασφάλεια και στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. ro

Τροπολογία 37
Luís Paulo Alves

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 

(14) Η έλλειψη πρόσβασης σε πιστώσεις 
αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ 
των πλέον αποκομμένων από την αγορά 
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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.

εργασίας προσώπων. Οι προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα 
αυτόν πρέπει να ενταθούν, κυρίως με το 
να καταστούν πιο εύκαμπτες οι 
διοικητικές διατυπώσεις, 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 
τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων.
Πέραν αυτού, η Επιτροπή πρέπει να 
μεριμνά ώστε οι περιοχές με μόνιμους 
διαρθρωτικούς περιορισμούς που 
πλήττονται βαριά από την κρίση να έχουν 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα 
ευρωπαϊκά ταμεία, ώστε να χρησιμεύουν 
ως μοχλοί ανάπτυξης, ως αντίρροπο 
στους περιορισμούς τους..

Or. pt

Τροπολογία 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ 
μικρή επιχείρηση, έστω και με την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πίστωση.
Παρομοίως, οι μικρές επιχειρήσεις και οι
μικροεπιχειρήσεις αποτελούν την 
πλειοψηφία των νεοϊδρυθεισών εταιρειών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι 
μικροπιστώσεις μπορούν να αποτελέσουν 
το συντομότερο μέσον για την επίτευξη 
προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων. Ως πρώτο βήμα, το 2010, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επινόησαν το μηχανισμό.

Or. ro

Τροπολογία 39
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων και των 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Η 
συνεισφορά της ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά 
στην ανάπτυξη του αναδυόμενου τομέα 

(17) Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι δράσεις που 
αφορούν τη μικροχρηματοδότηση και την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει 
να εφαρμοστούν έμμεσα από την Επιτροπή 
με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το δημοσιονομικό 
κανονισμό. Η χρήση πόρων της Ένωσης 
προϋποθέτει μόχλευση από διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους 
επενδυτές, καθώς και ενιαίες προσεγγίσεις 
και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση και την παροχή 
μικροχρηματοδότησης σε ομάδες 
ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε «κίνδυνο» και 
σε νέους. Επιπλέον υποστηρίζει την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 
κοινωνική οικονομία και τις πολύ μικρές 
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των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
και της αγοράς μικροχρηματοδότησης 
στην Ένωση και ενθαρρύνει τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες.

επιχειρήσεις που έχουν ανύπαρκτη ή 
ανεπαρκή πιστοληπτική ικανότητα και 
ανύπαρκτα ή ανεπαρκή κεφάλαια, και οι 
οποίες κατά συνέπεια δεν έχουν 
πρόσβαση σε δανεισμό. Η συνεισφορά της 
ΕΕ ως εκ τούτου βοηθά στην ανάπτυξη του 
αναδυόμενου τομέα των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας και της αγοράς 
μικροχρηματοδότησης στην Ένωση και 
ενθαρρύνει τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 40
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
ανεργίας των νέων. Παρά κάποια θετικά 
σημεία ανάκαμψης το 2009, ο ρυθμός 
μεγέθυνσης της απασχόλησης ήταν 
υπερβολικά χαμηλός για να οδηγήσει σε 
σταθερή μείωση του υψηλού ποσοστού 
ανεργίας. Η μέση διάρκεια ανεργίας 
επιμηκύνθηκε και η ανεργία των νέων 
αυξήθηκε σε πολλά κράτη μέλη, 
ξεπερνώντας το 40% σε ορισμένα από 
αυτά. Παρόλο που η κατάσταση στα 
κράτη μέλη διαφέρει σημαντικά, το μέσο 
ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ένωση 
είναι περισσότερο από διπλάσιο από το 
ποσοστό ανεργίας των ενηλίκων. Εκτός 
αυτού, υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές 
ανισότητες.  Η ανεργία αυξάνεται ιδίως 
στις αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει να 
παρασχεθεί μέλλον στους νέους κάτω των 
25 ετών καθώς και η προοπτική να 
διαδραματίσουν θεμελιώδη συμμετοχικό 
ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία 



PE488.021v01-00 18/71 AM\900792EL.doc

EL

στην Ευρώπη, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στην παρούσα περίοδο κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 41
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η αντιμετώπιση της ανεργίας των 
νέων και του ανασφαλούς χαρακτήρα της 
απασχόλησης των νέων όχι μόνο θα 
μείωνε το κοινωνικό κόστος, αλλά θα 
προωθούσε επίσης την κοινωνική ένταξη.  
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην 
απασχόληση των νέων, με την εισαγωγή 
ενός άξονα πρωτοβουλία για τους νέους 
(Youth Initiative), ο οποίος να στοχεύει 
στη βελτίωση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην αξιοπρεπή εργασία και 
των συνθηκών εργασίας των νέων, καθώς 
και στη μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου.

Or. en

Τροπολογία 42
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Ο μηχανισμός για τις 
μικροχρηματοδοτήσεις θα πρέπει να έχει 
μακροχρόνιο αντίκτυπο, πλησιάζοντας 
τους δυνητικούς δικαιούχους, και να 
λειτουργεί ως ενεργό στοιχείο τόσο για 
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την οικονομική πολιτική όσο και για την 
πολιτική τοπικής ανάπτυξης. Οι δράσεις 
που αφορούν τη μικροχρηματοδότηση 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα θα 
πρέπει να συνοδεύονται από 
προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι 
πιθανότητες δημιουργίας βιώσιμων πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. Γι’ αυτόν τον 
σκοπό θα πρέπει να προορίζεται σταθερό 
τμήμα του προϋπολογισμού για τέτοια 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 43
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17δ) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση 
έναντι της κατάρτισης και της 
απασχόλησης που να βασίζεται στα 
δικαιώματα· Η πτυχή της ποιότητας της 
αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής για 
την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, 
δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο, και τα 
βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα 
πρότυπα που σχετίζονται με την ποιότητα 
της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, η 
αμοιβή, η κοινωνική ασφάλιση, και η 
υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, 
θα πρέπει να συνιστούν βασικούς 
προβληματισμούς στο πλαίσιο των 
προσπαθειών που καταβάλλονται.

Or. en
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Τροπολογία 44
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17ε) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να βοηθήσουν 
τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
αποτελεσματικά κίνητρα, όπως 
επιδοτήσεις για την απασχόληση ή 
ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους, 
έτσι ώστε να δημιουργηθούν εγγυημένες 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και 
συνθήκες εργασίας. Τα κίνητρα αυτά θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργοδότες 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να 
προσλαμβάνουν και να καταρτίζουν 
νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο 
και στη συνεχή κατάρτιση και 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά 
τη διάρκεια της απασχόλησης, και να 
στηρίζουν την επιχειρηματικότητα ως 
επιλογή για τη νεολαία· το πρόγραμμα θα 
πρέπει επίσης να επισημαίνει τον 
ιδιαίτερο ρόλο και τη σημασία των 
μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την 
κατάρτιση, την τεχνογνωσία και την 
παραδοσιακή τεχνογνωσία και να 
διασφαλίζει την πρόσβαση των νέων στη 
μικροχρηματοδότηση. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών σε όλους αυτούς τους 
τομείς.

Or. en

Τροπολογία 45
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 στ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17στ) Οι δράσεις του προγράμματος θα 
πρέπει να συμβάλλουν ώστε τα κράτη 
μέλη και οι φορείς της αγοράς εργασίας 
να εφαρμόζουν την Εγγύηση των Νέων, 
διασφαλίζοντας ότι η νέοι, εντός 
τεσσάρων μηνών από την αποφοίτηση 
από το σχολείο, είτε εργάζονται, είτε 
παρακολουθούν εκπαίδευση ή (εκ νέου) 
κατάρτιση· αυτό αφορά ιδίως τα άτομα 
που εγκατέλειψαν πρόωρα την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και 
άλλους ευάλωτους νέους. Το πρόγραμμα 
θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 46
Karima Delli

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 το άρθρο 8 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των 
προτεραιοτήτων του συμβάλλει στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ αντρών 
και γυναικών. Σύμφωνα με αξιολογήσεις 
είναι σημαντική η συνεκτίμηση του 
παράγοντα του φύλου σε όλες τις πτυχές 
του προγράμματος, διασφαλίζοντας ιδίως 
ότι την ανάληψη ειδικών δράσεων για την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων.
Πρέπει να διεξάγεται τακτική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, για την 
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο
επιλύονται τα θέματα της ισότητας μεταξύ 
αντρών και γυναικών κατά τις 
δραστηριότητες του προγράμματος.
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Τροπολογία 47
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η εφαρμογή των 
προτεραιοτήτων του συμβάλλει 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 και 
ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η 
οποία αφορά μεταξύ άλλων την 
εκπαίδευση, την εργασία και την 
απασχόληση, καθώς και την 
προσβασιμότητα· το πρόγραμμα θα 
πρέπει να συμβάλει σε στρατηγικές της 
Ένωσης που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές.
Πρέπει να διεξάγεται τακτική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, για την 
εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο 
επιλύονται τα θέματα της καταπολέμησης 
των διακρίσεων κατά τις δραστηριότητες 
του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 48
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης και το άρθρο 24 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα 
διασφαλίζει την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 49
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου ποιοτικής απασχόλησης, τη 
διασφάλιση κατάλληλης κοινωνικής 
προστασίας και την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 50
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
Συνθήκης, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
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εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης· οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές θα 
πρέπει να προωθούν τα ερευνητικά και 
βιομηχανικά ιδρύματα και να 
ενθαρρύνουν και στηρίζουν τις 
βιομηχανικές επιχειρήσεις να επενδύουν 
στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Or. ro

Τροπολογία 51
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

(21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν 
λόγω άρθρο, και λαμβάνοντας υπόψη τη 
θεσμική δομή των κρατών μελών και των 
περιοχών, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. pt
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Τροπολογία 52
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, 
συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των 
συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

(21) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως 
στο επίπεδο των περιφερειών, και 
μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και 
των συνεπειών τους, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. ro

Τροπολογία 53
Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 a) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
παρέχουν χρηματοδοτικά κίνητρα στους 
εργοδότες που παρέχουν κατάρτιση στο 
προσωπικό με περιορισμένα προσόντα, 
συμβάλλοντας έτσι στην ένταξή του στην 
αγορά εργασίας.

Or. ro
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Τροπολογία 54
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της, με την παροχή χρηματοδοτικής 
στήριξης για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την κοινωνική πρόοδο, την αλληλεγγύη, 
την απασχόληση και την καινοτομία
(εφεξής «το πρόγραμμα») στόχος του 
οποίου είναι να συμβάλει στην υλοποίηση 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της και των 
ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών 
της και της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για 
τους νέους», με την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά την προαγωγή ενός υψηλού 
επιπέδου υψηλής ποιότητας
απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς
και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, 
την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 
κατάσταση απασχόλησης και 
εκπαίδευσης των νέων.

Or. en

Τροπολογία 55
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός
στόχος είναι μάλλον η επίτευξη
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται ένας 
παράγοντας της κοινωνικής οικονομίας 
του οποίου πρωταρχικός σκοπός είναι 
μάλλον η επίτευξη κοινωνικών στόχων, 



AM\900792EL.doc 27/71 PE488.021v01-00

EL

δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

παρά η δημιουργία κέρδους για τους 
ιδιοκτήτες της, τα μέλη της και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά μέσω της παραγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο και κυρίως επανεπενδύει 
τα κέρδη για την επίτευξη των κοινωνικών 
στόχων της. Η διαχείρισή της ασκείται με 
υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών 
και των ενδιαφερομένων μερών που 
επηρεάζονται από τη δραστηριότητά της.

Or. en

Τροπολογία 56
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού 
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους
για τους ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω 
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικών 
στόχων, παρά η επιδίωξη κερδών για τους 
ιδιοκτήτες της, τα μέλη της και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά μέσω της παραγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο και επανεπενδύει τα 
πλεονάσματα για να προωθήσει 
περαιτέρω τους κοινωνικούς της 
στόχους. Η διαχείρισή της ασκείται με 
υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών 
και των ενδιαφερομένων μερών που 
επηρεάζονται από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

Or. de
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Τροπολογία 57
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω 
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη θετικού 
κοινωνικού αντικτύπου, παρά η 
δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω της 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 
χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κατάλληλων κοινωνικών 
στόχων ιδίως μέσα στο πλαίσιο των 
τοπικών αναγκών. Η διαχείρισή της 
ασκείται με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, 
ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, 
των πελατών και των ενδιαφερομένων 
μερών που επηρεάζονται από την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Or. pl

Τροπολογία 58
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού 
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω 
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με 
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και 

α) Ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια 
επιχείρηση της οποίας πρωταρχικός στόχος 
είναι μάλλον η επίτευξη κοινωνικού 
αντικτύπου, παρά η δημιουργία κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Δραστηριοποιείται στην αγορά
παράγοντας κοινωνικό όφελος για την 
κοινότητα μέσω της παραγωγής αγαθών 
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χρησιμοποιεί τα πλεονάσματα κυρίως για 
την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Η 
διαχείρισή της ασκείται με υπεύθυνο και 
διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή 
των εργαζομένων, των πελατών και των 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται 
από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

και υπηρεσιών κοινής ωφελείας και μέσω 
της οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας με δημοκρατικό και 
συμμετοχικό τρόπο, εμπλέκοντας 
εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και την 
ίδια την κοινότητα. Δραστηριοποιείται 
στην αγορά με επιχειρηματικό και 
καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα 
πλεονάσματα κυρίως για την επίτευξη 
κοινωνικών στόχων. Η διαχείρισή της 
ασκείται με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 59
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η «μικροχρηματοδότηση» περιλαμβάνει 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μικροπιστώσεις, 
ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των
οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

δ) Η «μικροχρηματοδότηση» περιλαμβάνει 
εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μικροπιστώσεις, 
ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια των 
οποίων η παροχή επεκτείνεται σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν 
ανύπαρκτη ή ανεπαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα και ανύπαρκτα ή ανεπαρκή 
κεφάλαια, και οι οποίες κατά συνέπεια 
δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό.

Or. en

Τροπολογία 60
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα αποτελείται από τους 
ακόλουθους τρεις συμπληρωματικούς 

1. Το πρόγραμμα αποτελείται από τους 
ακόλουθους τέσσερις συμπληρωματικούς 
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άξονες: άξονες:

Or. en

Τροπολογία 61
Karima Delli

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 της Ένωσης στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής
προστασίας, της κοινωνικής ένταξης, της
νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας και
της καταπολέμησης της φτώχειας και 
προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής και την κοινωνική πρόοδο, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους,
με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
με τοπικές και περιφερειακές αρχές και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 62
Karin Kadenbach

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 

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 
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πολιτικής και την καινοτομία, σε 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

πολιτικής και την καινοτομία, σε 
συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές 
κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να βασίζεται στις κυβερνήσεις 
όλων των επιπέδων που είναι αρμόδιες για αυτούς.

Τροπολογία 63
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

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 συμβάλλει στην αύξηση της 
πρόσβασης στις μικροχρηματοδοτήσεις 
και στη διαθεσιμότητά τους για τα άτομα 
που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν την 
απασχόλησή τους, ή που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην ένταξη ή επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας, καθώς και άτομα 
που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού ή ευάλωτα άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 
αφορά την πρόσβαση στη συμβατική 
πιστωτική αγορά, και για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που απασχολούν τα εν λόγω 
άτομα, καθώς και για τις επιχειρήσεις
κοινωνικής οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 64
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

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, λαμβάνοντας ειδικότερα 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως 
απόκεντρων και των πλέον 
απομακρυσμένων περιοχών.

Or. pt

Τροπολογία 65
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

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, 
των νέων και των επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας.

Or. pt

Τροπολογία 66
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Ο άξονας πρωτοβουλία για τους 
νέους (Youth Initiative), βελτιώνει την 
κατάσταση της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης των νέων, ιδίως εκείνων που 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (NEET).

Or. en

Τροπολογία 67
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 1 έως 14 εφαρμόζονται και 
στους τρεις άξονες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, σε 
καθένα από τα οποία εφαρμόζονται επίσης 
ειδικές διατάξεις.

2. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 1 έως 14 εφαρμόζονται και 
στους τέσσερις άξονες που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β), γ) και γα) της 
παραγράφου 1, σε καθένα από τα οποία 
εφαρμόζονται επίσης ειδικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 68
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 

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 ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 
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ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη 
δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε 
επίπεδο κρατών μελών·

και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι 
ώστε να ασκείται συγκεκριμένη και 
συντονισμένη δράση τόσο σε επίπεδο 
Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει να βασίζεται στις κυβερνήσεις 
όλων των επιπέδων που είναι αρμόδιες για αυτούς. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για την 
ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να υποστηριχθεί η εφαρμογή των πολιτικών της 
ΕΕ μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων.

Τροπολογία 69
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 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, η οποία να εμπνέει 
εμπιστοσύνη στους πολίτες και σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. ro

Τροπολογία 70
Karima Delli
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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, αξιοπρεπών, προσιτών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας και αγορών εργασίας έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική 
ένταξη και υψηλού επιπέδου υψηλής 
ποιότητας απασχόληση και η 
διευκόλυνση της πολιτικής μεταρρύθμισης,
όπου απαιτείται, με την προαγωγή της
συμμετοχής όλων των συναφών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και των 
ευάλωτων ατόμων, όπως είναι εκείνα που 
βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, τα άτομα με αναπηρία, οι 
μετανάστες και οι εθνοτικές μειονότητες, 
καθώς και της χρηστής διακυβέρνησης, 
της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της 
Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
«έξυπνης νομοθεσίας» και η διασφάλιση 
ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας
εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

γ) Η παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά τους κοινωνικούς στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις 
ενωσιακές πολιτικές καθώς και την 
ενωσιακή νομοθεσία σε θέματα σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 72
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 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, καθώς και η παροχή των 
αναγκαίων ευκαιριών επανεκπαίδευσης 
για εργαζόμενους σε κλάδους και τομείς 
που πλήττονται από την αναδιάρθρωση 
και από μαζικές απολύσεις που 
οφείλονται ιδίως στις αρνητικές 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και να 
επιτύχει την αναγκαία συνέργεια με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-
2020).

Τροπολογία 73
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 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, με ιδιαίτερη προσοχή για τους 
νέους που δυσκολεύονται πολύ να βρουν 
μια επαγγελματική ευκαιρία·



AM\900792EL.doc 37/71 PE488.021v01-00

EL

Or. pt

Τροπολογία 74
Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Η καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού με την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των κοινωνικών εταίρων, των 
κοινωνικών επιχειρήσεων και των 
οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας, και 
των δημόσιων φορέων.

Or. en

Τροπολογία 75
Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) Η εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης 
από την εκπαίδευση στην αξιοπρεπή 
απασχόληση, η πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και η 
προώθηση της ποιότητας της πρακτικής 
άσκησης και της μαθητείας.

Or. en

Τροπολογία 76
Karima Delli
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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 ενσωματώνοντας τη 
διάσταση του φύλου και εφαρμόζοντας
θετική δράση για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων· 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 και να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η 
οποία αφορά μεταξύ άλλων την 
εκπαίδευση, την εργασία και την 
απασχόληση, καθώς και την 
προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 77
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Αρχή της εταιρικής σχέσης

Για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
απαιτήσεις των δικαιούχων και με σκοπό 
την προαγωγή της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης 
και της κοινωνικής καινοτομίας η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
την αρχή της εταιρικής σχέσης καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής και σε όλα 
τα επίπεδα του προγράμματος. Προς 
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αυτόν τον σκοπό η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων που εκπροσωπούν τις ομάδες 
στόχους του προγράμματος, και οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
στρατηγικής σημασίας και στην 
ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και διάδοση των αξόνων του 
προγράμματος.
Ένα επαρκές ποσό των χρηματοδοτικών 
πόρων διατίθεται για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης, καθώς και για δραστηριότητες 
δημιουργίας ικανοτήτων και 
αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων 
και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που εκπροσωπούν τις ομάδες 
στόχους του προγράμματος, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 78
Karima Delli

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% 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·

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 50% πρέπει να 
διατίθεται για την κοινωνική προστασία, 
την κοινωνική ένταξη και τη μείωση και
πρόληψη της φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 79
Karin Kadenbach

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% 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·

α) ένα ποσοστό 56% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον το 50% θα πρέπει 
να διατίθεται για την κοινωνική 
προστασία, την κοινωνική ενσωμάτωση 
κι την μείωση και πρόληψη της 
φτώχειας, τουλάχιστον το 10% για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
τουλάχιστον το 25% για την προώθηση 
του πειραματισμού στην κοινωνική 
πολιτική· θα πρέπει να διατίθενται μέσα 
χρηματοδότησης για μικρά, μεσαία και 
μεγάλα έργα.

Or. de

Τροπολογία 80
Nuno Teixeira

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% 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·

α) ένα ποσοστό 60% στον άξονα Progress, 
του οποίου τουλάχιστον 15% 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 και 15% για την 
απασχόληση των νέων··

Or. pt

Τροπολογία 81
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· β) ένα ποσοστό 20% στον άξονα EURES, 
του οποίου τουλάχιστον 40% πρέπει να 
διατίθεται σε στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας, τουλάχιστον 20% σε 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και 
τουλάχιστον 15% στην κατάρτιση και την 
παροχή προσόντων στο προσωπικό 
EURES·

Or. en

Τροπολογία 82
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES· β) ένα ποσοστό 19% στον άξονα EURES·
από το ποσό αυτό τουλάχιστον το 40% 
διατίθεται για στοχευμένα προγράμματα 
κινητικότητας, τουλάχιστον το 20% για 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις και 
τουλάχιστον το 15% για την κατάρτιση 
και αναβάθμιση των προσόντων του 
προσωπικού του EURES·

Or. de

Τροπολογία 83
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ένα ποσοστό 20% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

γ) ένα ποσοστό 15% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

Or. en

Τροπολογία 84
Karin Kadenbach

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 20% στον άξονα 
μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας· από το ποσό αυτό 
τουλάχιστον το 45% διατίθεται για τη 
μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα.

Or. de

Τροπολογία 85
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού 
για το πρόγραμμα αυτό πρέπει να 
διατίθεται για την προαγωγή της 
πειραματικής κοινωνικής πολιτικής και 
τουλάχιστον άλλο ένα 10% πρέπει να 
διατίθεται για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων και του αποκλεισμού· 
θα διατεθεί χρηματοδότηση σε μικρά, 
μεσαία και μεγάλα έργα·
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Or. en

Τροπολογία 86
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός από τις πιστώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
παρέχεται χρηματοδότηση για τον άξονα 
πρωτοβουλία για τους νέους που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
σημείο (γα). Οι πιστώσεις που διατίθενται 
σε αυτόν τον άξονα κατά την περίοδο του 
προγράμματος, από τη 1η Ιανουαρίου 
2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
ανέρχονται σε [XXX] εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση των απαράδεκτα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων δημιουργείται 
ένας νέος άξονας «Πρωτοβουλία για τους Νέους», υπό την προϋπόθεση να εξασφαλιστεί για το 
σκοπό αυτό χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.

Τροπολογία 87
Karin Kadenbach

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

3. Το 2%, κατ’ ανώτατο όριο, του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
αποδίδεται στην υλοποίηση του 
προγράμματος έτσι ώστε να καλύπτει, για 
παράδειγμα, τις δαπάνες που αφορούν 
την τεχνική και/ή τη διοικητική 
συνδρομή, τη μετάφραση, τις 
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το αμοιβαίο συμφέρον της Επιτροπής και 
των δικαιούχων.

προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, τις 
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και την 
επικοινωνία προς αμοιβαίο συμφέρον της 
Επιτροπής και των δικαιούχων.

Or. de

Τροπολογία 88
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Παρακολούθηση του αντίκτυπου των 
πολιτικών που εφαρμόζονται όσον αφορά 
τις πιο ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 89
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) Παρακολούθηση των επιπτώσεων 
των εφαρμοζόμενων πολιτικών όσον 
αφορά τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 90
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και συμβούλων 
EURES·

γ) Κατάρτιση νομικών και υπεύθυνων 
χάραξης πολιτικής, καθώς και συμβούλων 
EURES και φορέων των διασυνοριακών 
εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του
EURES·

Or. en

Τροπολογία 91
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών 
διοικήσεων και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την 
προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας 
και που ορίζονται από τα κράτη μέλη, 
καθώς και των παρόχων μικροπιστώσεων·

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των 
περιφερειακών, τοπικών και εθνικών 
διοικήσεων και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την 
προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας 
και που ορίζονται από τα κράτη μέλη, 
καθώς και των παρόχων μικροπιστώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ικανοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη των προσπαθειών των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού.
Συμβάλλει στη δοκιμή νέων προσεγγίσεων, στη μάθηση από ομοίους και στην ανταλλαγή 
εμπειριών.

Τροπολογία 92
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών 
διοικήσεων και των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την 
προαγωγή της γεωγραφικής κινητικότητας 
και που ορίζονται από τα κράτη μέλη, 
καθώς και των παρόχων μικροπιστώσεων·

β) Ενίσχυση ικανοτήτων των εθνικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, καθώς και 
των εξειδικευμένων υπηρεσιών, που είναι 
αρμόδιες για την προαγωγή της 
γεωγραφικής κινητικότητας και που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, καθώς και 
των παρόχων μικροπιστώσεων·

Or. ro

Τροπολογία 93
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ενίσχυση των ικανοτήτων των 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
των φορέων της κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 94
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 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, περιφερειακών 
και τοπικών διοικήσεων για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Από τις ανταλλαγές μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων θα πρέπει να επωφεληθούν όλα τα 
επίπεδα των κυβερνήσεων καθώς πολλές δημόσιες πολιτικές κατανέμονται και δεν συνιστούν 
αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών διοικήσεων.

Τροπολογία 95
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 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, περιφερειακών 
ή τοπικών διοικήσεων για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 96
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 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 
ειδικών φορέων, εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων
καθώς και υπηρεσιών απασχόλησης σε 
επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 97
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των 
εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.

στ) Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των
περιφερειακών, τοπικών και εθνικών 
διοικητικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη τα περιφερειακά και τοπικά πλαίσια και για αυτόν τον λόγο πρέπει να συμμετέχουν οι 
περιφερειακοί και τοπικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης.

Τροπολογία 98
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση,
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση ως 
επιλογή, και της άρσης των εμποδίων
στην κινητικότητα των πολιτών που 
αποφασίζουν να μετακινηθούν:

α) Παροχή ενημέρωσης και συμβουλών 
στα άτομα που αναζητούν εργασία, στους 
μετακινούμενους εργαζόμενους, τους 
διασυνοριακούς εργαζόμενους και στις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντά τους, καθώς και στους 
εργοδότες· κατάρτιση των ατόμων που 
διαχειρίζονται διασυνοριακά 
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πλεονεκτήματα·
β) Προώθηση μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

Or. en

Τροπολογία 99
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και/ή η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

4. Δράσεις για την προαγωγή της 
κινητικότητας των ατόμων στην Ένωση, 
ιδίως ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας για τον 
συμψηφισμό κενών θέσεων εργασίας και 
αιτήσεων, καθώς και στοχευμένες 
ενέργειες κινητικότητας για την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας, εφόσον έχουν 
εντοπιστεί ελλείψεις στην αγορά εργασίας 
και η ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Or. fr

Τροπολογία 100
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 
ιδίως μέσω των χρηματοδοτικών μέσων 
που προβλέπονται στον τίτλο VIII του 
Μέρους Ι του κανονισμού XXX/2012 [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός], σχετικά 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τις επιχορηγήσεις.

5. Στήριξη της μικροχρηματοδότησης και 
των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, 
και υποστήριξη των ατόμων που έχουν 
ανύπαρκτη ή ανεπαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα και ανύπαρκτα ή ανεπαρκή 
κεφάλαια, και κατά συνέπεια δεν έχουν 
πρόσβαση σε δανεισμό, ιδίως μέσω των 
χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται 
στον τίτλο VIII του Μέρους Ι του 
κανονισμού XXX/2012 [ο νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός], σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης και τις επιχορηγήσεις.

Or. en

Τροπολογία 101
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
δράσεις αυτές ανταποκρίνονται στους 
στόχους τόσο του παρόντος προγράμματος 
όσο και των λοιπών σχετικών μέσων.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
υλοποιηθούν από κοινού με άλλες πράξεις 
της Ένωσης, κυρίως δημοσιονομικές, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές 
ανταποκρίνονται στους στόχους τόσο του 
παρόντος προγράμματος όσο και των 
λοιπών σχετικών μέσων. Σε σχέση με το 
ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη οι 
συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η 
συμπληρωματικότητα του προγράμματος 
με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
ειδικότερα με σκοπό την επίτευξη του 
στόχου της ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς και της εξάλειψης της 
φτώχειας.
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Τροπολογία 102
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
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.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης, 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, οι ίσες ευκαιρίες, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, 
τα δικαιώματα και η ευημερία των 
παιδιών και η πολιτική για τη νεολαία, η
πολιτική για τη μετανάστευση, η έρευνα 
και η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η 
υγεία, οι συνθήκες εργασίας, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.

Or. en

Τροπολογία 103
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται 
από το πρόγραμμα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές 

2. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται 
από το πρόγραμμα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές 
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νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,

νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και 
των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ),

Or. en

Τροπολογία 104
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δράσεις που υλοποιούνται 
συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 105
Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται 
και να διαδίδονται δεόντως, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους 
για την ΕΕ.

1. Τα αποτελέσματα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να κοινοποιούνται 
και να διαδίδονται δεόντως προς όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος, η 
βιωσιμότητα και η προστιθέμενη αξία τους 
για την ΕΕ.

Or. fr
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Τροπολογία 106
Karima Delli

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 , 
σε συνεργασία με τη στρατηγική 
συμβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 26 στοιχείο δ), 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 στρατηγική συμβουλευτική 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 26 
στοιχείο δ) συμμετέχει σε όλη τη 
διαδικασία αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 107
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Θεματικοί τομείς

Στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας του 
άξονα Progress θα πρέπει να 
υποστηρίζονται δράσεις σε έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
θεματικούς τομείς:
α) Απασχόληση
β) Κοινωνική προστασία, κοινωνική 
ένταξη και μείωση και πρόληψη της 
φτώχειας·
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γ) Συνθήκες εργασίας και υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία·
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης οι 
ακόλουθες οριζόντιες προτεραιότητες:
α) Πειραματική κοινωνική πολιτική·
β) Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
και του αποκλεισμού·
γ) Προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ 
αντρών και γυναικών·
δ) Καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει 
του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας 
ή του σεξουαλικού προσανατολισμού και 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία·
ε) Προστασία των δικαιωμάτων και της 
ευημερίας των παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 108
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
Progress είναι οι εξής:

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
Progress είναι να υποστηρίζει την 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και 
άλλων συναφών εμβληματικών 
πρωτοβουλιών, και να δεσμεύεται ως 
προς την ενισχυμένη κοινωνική ανοιχτή 
μέθοδο συντονισμού («ΑΜΣ»). Οι ειδικοί 
στόχοι είναι οι εξής:
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Τροπολογία 109
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση 
και η κοινωνική πολιτική της, καθώς και η 
νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία 
και ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις 
προκλήσεις και τις συνθήκες στα 
επιμέρους κράτη μέλη και στις άλλες 
συμμετέχουσες χώρες·

α) Ανάπτυξη και διάδοση υψηλής 
ποιότητας συγκριτικών αναλυτικών 
γνώσεων για να εξασφαλιστεί ότι η 
πολιτική της Ένωσης στους τομείς της
απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας, 
της κοινωνικής προστασίας, της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και των 
πολλαπλών διακρίσεων, της φτώχειας, 
του αποκλεισμού όσον αφορά τη στέγαση, 
της ανεργίας των νέων και της 
ενεργειακής φτώχειας, καθώς και η 
νομοθεσία των εν λόγω τομέων
βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πολιτών, τις κοινωνικές προκλήσεις και 
τις κοινωνικές συνθήκες στα επιμέρους 
κράτη μέλη και στις άλλες συμμετέχουσες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 110
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – 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 

β) Διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς 
αποκλεισμούς, της αμοιβαίας μάθησης και 
του διαλόγου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
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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·

στρατηγικής για την απασχόληση και της 
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στους 
τομείς της κοινωνικής προστασίας και 
ένταξης και μέσω δικτύωσης των 
ειδικευμένων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με την 
πολιτική της Ένωσης για την απασχόληση,
την κοινωνική προστασία, την κοινωνική 
ένταξη, τη νομοθεσία σχετικά με τις 
συνθήκες εργασίας, την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του αποκλεισμού όσον 
αφορά τη στέγαση, την προστασία των 
δικαιωμάτων και της ευημερίας των 
παιδιών, την καταπολέμηση της ανεργίας 
και της φτώχειας των νέων, τη συμβολή 
στην ενσωμάτωση των μεταναστών και 
τη βελτίωση της κατάστασης των 
αναζητούντων άσυλο 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·

Or. en

Τροπολογία 111
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – 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 

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 ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό, τοπικό και διεθνές επίπεδο, 
ώστε να βοηθούνται τα κράτη μέλη και οι 
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χώρες στην ανάπτυξη των πολιτικών τους 
και στην εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης·

άλλες συμμετέχουσες χώρες στην 
ανάπτυξη των πολιτικών τους και στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 112
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – 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, σε εθνικό, 
περιφερειακό  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·

Or. pt

Τροπολογία 113
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – 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 

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 
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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·

νομοθεσία της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας, σε επίπεδο Ένωσης και εθνικό, 
περιφερειακό 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·

Or. ro

Τροπολογία 114
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής 
όλων των σχετικών φορέων στην 
παρακολούθηση των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης που έχουν ήδη συμφωνηθεί, 
όπως είναι η ενεργητική ένταξη, η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και των 
πολλαπλών διακρίσεων, της έλλειψης 
στέγης και του αποκλεισμού από τη 
στέγαση, της παιδικής φτώχειας, της 
ενεργειακής φτώχειας, της φτώχειας και 
της ανεργίας των νέων, της φτώχειας των 
μεταναστών, η βελτίωση της κατάστασης 
των αιτούντων άσυλο και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, η υλοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 
Αναπηρία 2010-2020, η εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 
την κοινή δράση για την ψυχική υγεία και 
η κοινή δράση κατά των ανισοτήτων 
στην υγεία.

Or. en

Τροπολογία 115
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Προώθηση της νοοτροπίας της 
πρόληψης στον τομέα της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία και προώθηση 
τόσο της ψυχικής όσο και της σωματικής 
υγείας στο εργασιακό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 116
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Παροχή, στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
οργανώσεις, χρηματοδοτικής στήριξης για 
την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
αναπτύσσουν, να προωθούν και να 
στηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της 
νομοθεσίας της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας.

δ) Παροχή, στις ενωσιακές, εθνικές 
περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις, 
χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση 
της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να 
προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή 
της πολιτικής της Ένωσης για την 
απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής 
της, καθώς και της νομοθεσίας της σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 117
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Παροχή, στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
οργανώσεις, χρηματοδοτικής στήριξης για 

δ) Παροχή, στις ευρωπαϊκές, εθνικές και 
περιφερειακές οργανώσεις της Ένωσης
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την ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
αναπτύσσουν, να προωθούν και να 
στηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης για την απασχόληση και της 
κοινωνικής πολιτικής της, καθώς και της 
νομοθεσίας της σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας.

χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση 
της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να 
προωθούν και να στηρίζουν την εφαρμογή 
της πολιτικής της Ένωσης για την 
απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής 
της, καθώς και της νομοθεσίας της σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 118
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως 
εκείνες που είναι οργανωμένες σε επίπεδο
Ένωσης·

ε) ΜΚΟ, περιλαμβανομένων τόσο εκείνων
που είναι οργανωμένες σε εθνικό όσο και 
εκείνων που είναι οργανωμένες σε 
ενωσιακό επίπεδο

Or. de

Τροπολογία 119
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1
Θεματικοί τομείς

Ο άξονας EURES περιλαμβάνει δράσεις 
στους ακόλουθους τομείς:
α) Υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχή 
συμβουλών και αντιστοίχιση θέσεων 
εργασίας για τους μετακινούμενους 
εργαζόμενους και τους εργοδότες·
β) Στοχευμένα προγράμματα 
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κινητικότητας·
γ) Διεθνική, τομεακή και διασυνοριακή 
συνεργασία·
δ) Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και 
τοποθετήσεων ως οριζόντιου τομέα·
ε) «Η πρώτη σου εργασία στο πλαίσιο του 
EURES» για νέους αιτούντες εργασία.

Or. en

Τροπολογία 120
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις 
κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για 
εργασία και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία για τους ενδεχόμενους 
υποψηφίους και τους εργοδότες· αυτό 
επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και τη 
διάδοσή τους σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
μέσω τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις·

α) Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις 
κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για 
εργασία και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία για τους ενδεχόμενους 
υποψηφίους και τους εργοδότες· αυτό 
επιτυγχάνεται με τη συνεχή αναζήτηση 
και συλλογή νέων ευκαιριών εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, στον δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα, την προώθηση της 
ανταλλαγής και της διάδοσής τους σε 
διακρατικό, διαπεριφερειακό και 
διασυνοριακό επίπεδο μέσω 
τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για 
όλες τις σχετικές χρήσεις· Το Δίκτυο 
EURES πρέπει να επέχει θέση 
πραγματικής ευρωπαϊκής πύλης για την 
γεωγραφική κινητικότητα των πολιτών·

Or. pt

Τροπολογία 121
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις 
κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για 
εργασία και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία για τους ενδεχόμενους 
υποψηφίους και τους εργοδότες· αυτό 
επιτυγχάνεται με την ανταλλαγή και τη 
διάδοσή τους σε διακρατικό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο 
μέσω τυποποιημένων εντύπων 
κατάλληλων για όλες τις σχετικές χρήσεις·

α) Εξασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις 
κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις για 
εργασία και οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία για τους ενδεχόμενους 
υποψηφίους και τους εργοδότες και 
παροχή καθοδήγησης για την 
ενδυνάμωση των ατόμων, ιδίως εκείνων 
με χαμηλή ειδίκευση· αυτό επιτυγχάνεται 
με την ανταλλαγή και τη διάδοσή τους σε 
διακρατικό, διαπεριφερειακό και 
διασυνοριακό επίπεδο μέσω 
τυποποιημένων εντύπων κατάλληλων για 
όλες τις σχετικές χρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 122
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη 
και την τοποθέτηση εργαζομένων σε 
θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή αυτή θα 
καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης, 
από την προετοιμασία πριν από την 
πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την
τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη 
του αιτούντος στην αγορά εργασίας· οι 
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 
στοχοθετημένα προγράμματα 
κινητικότητας για την πλήρωση των κενών 
θέσεων εργασίας εφόσον έχουν εντοπιστεί 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι.

β) Ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη 
και την τοποθέτηση εργαζομένων σε 
θέσεις εργασίας μέσω του συμψηφισμού 
προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· η αρχή αυτή θα 
καλύπτει όλες τις φάσεις της τοποθέτησης, 
από την προετοιμασία πριν από την 
πρόσληψη μέχρι τη βοήθεια μετά την 
τοποθέτηση, με σκοπό την επιτυχή ένταξη 
του αιτούντος στην αγορά εργασίας· οι 
υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν 
στοχοθετημένα προγράμματα 
κινητικότητας για την πλήρωση των κενών 
θέσεων εργασίας εφόσον έχουν εντοπιστεί 
ελλείψεις στην αγορά εργασίας και/ή 
ανάγκη παροχής βοήθειας σε 
συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων, όπως 
οι νέοι, περιλαμβανομένων, σε πολύ 
περιορισμένο βαθμό ωστόσο, και των 
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ανηλίκων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση ανηλίκων σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό για εργασία μέσω του δικτύου 
EURES παρουσιάζει προβλήματα, ιδίως για λόγους που αφορούν την προστασία των νέων, 
καθώς συνήθως δεν εφαρμόζεται επαρκώς η ρύθμιση της ευθύνης για την εποπτεία. Καθώς το 
δίκτυο EURES κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στους εθνικούς οργανισμούς ευρέσεως 
εργασίας, η αναφορά/ επισήμανση της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου θα δημιουργούσε 
αυξημένες πιέσεις για τη σύσταση προγραμμάτων με στόχο την τοποθέτηση νέων σε θέσεις 
απασχόλησης στο εξωτερικό.

Τροπολογία 123
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Ανάπτυξη ενός συστήματος 
στοχευμένης κινητικότητας για διεθνικές 
υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης 
σε θέσεις εργασίας με στόχο να 
βοηθηθούν οι νέοι να βρουν εργασία σε 
κάποιο άλλο κράτος μέλος (δράση: «Η 
πρώτη σου εργασία στο πλαίσιο του 
EURES») μέσω του συμψηφισμού κενών 
θέσεων εργασίας και αιτήσεων σε επίπεδο 
Ένωσης. η αρχή αυτή θα καλύπτει όλες 
τις φάσεις της τοποθέτησης, από την 
προετοιμασία πριν από την πρόσληψη 
μέχρι τη βοήθεια μετά την τοποθέτηση, 
με σκοπό την επιτυχή ένταξη του 
αιτούντος στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αύξηση της πρόσβασης στη 
μικροχρηματοδότηση και της 
διαθεσιμότητας αυτής, για:

1. Αύξηση της πρόσβασης στη 
μικροχρηματοδότηση και της 
διαθεσιμότητας αυτής, μέσω της 
ελάφρυνσης των γραφειοκρατικών 
διατυπώσεων για:

Or. pt

Τροπολογία 125
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και που θέλουν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή
επιχείρηση·

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και που θέλουν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, χωρίς διακρίσεις 
λόγω ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 126
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
καθώς και άτομα που αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή 
ευάλωτα άτομα που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά 
και που θέλουν να συστήσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση·

α) άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν την απασχόλησή τους, ή που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, 
νέους καθώς και άτομα που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού ή ευάλωτα άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον 
αφορά την πρόσβαση στη συμβατική 
πιστωτική αγορά και που θέλουν να 
συστήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους 
πολύ μικρή επιχείρηση·

Or. pt

Τροπολογία 127
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
εκείνες που απασχολούν άτομα που 
αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως της 
κοινωνικής οικονομίας, καθώς και οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν
τα άτομα που αναφέρονται στο στοιχείο 
α).

Or. en

Τροπολογία 128
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για να εξασφαλίζεται η 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις αυτές 
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αναπτύσσονται σε στενό συντονισμό με 
τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 129
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

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, περιλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
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.

Or. en

Τροπολογία 130
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που
ασκούν τις δραστηριότητες που 

3. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
ασκούν τις δραστηριότητες που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον 
αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και 
την προστασία των πελατών σύμφωνα με 
τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή 
Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να 
αποφεύγεται η υπερχρέωση φυσικών 
προσώπων και επιχειρήσεων.

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) τηρούν υψηλές προδιαγραφές όσον 
αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και 
την προστασία των πελατών σύμφωνα με 
τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Δεοντολογίας για την Παροχή 
Μικροπίστωσης και επιδιώκουν να 
αποφεύγεται η υπερχρέωση φυσικών 
προσώπων και επιχειρήσεων, και το 
εισόδημα που αποκομίζεται από την εν 
λόγω δραστηριότητα να είναι αξιοπρεπές.

Or. de

Τροπολογία 131
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 α
Θεματικοί τομείς

Ο άξονας πρωτοβουλία για τους νέους 
(Youth Initiative) για άτομα κάτω των 25 
ετών περιλαμβάνει δράσεις στους 
ακόλουθους τομείς:
α) Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην εκπαίδευση,
β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι 
συναφείς για την αγορά εργασίας 
προκειμένου να επέλθει σύγκλιση των 
κόσμων της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
γ) Υποστήριξη μιας πρώτης εμπειρίας 
εργασίας και της κατάρτισης κατά την 
εργασία προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν 
τόσο τις συναφείς δεξιότητες όσο και 
επαγγελματική πείρα,
δ) Πρόσβαση στην αγορά εργασίας:
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εύρεση μιας (πρώτης) θέσης εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 132
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 β
Ειδικοί στόχοι

Εκτός των γενικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, οι ειδικοί στόχοι του άξονα 
πρωτοβουλία για τους νέους είναι οι εξής:
α) Υποστήριξη της δημιουργίας 
συγκεκριμένων καινοτόμων 
προγραμμάτων για την καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων και την προώθηση
της μετάβασης των νέων από την 
εκπαίδευση στην αξιοπρεπή εργασία, 
ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε 
υποβαθμισμένες περιοχές και σε 
περιφέρειες με εξαιρετικά υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των νέων· στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, 
περιλαμβανομένων των νέων γυναικών, 
των νέων που βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 
(NEET) και των νέων από εθνοτικές 
μειονότητες, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
έρθουν αντιμέτωποι με πολλαπλές 
διακρίσεις·
β) Υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της αμοιβαίας μάθησης 
στον τομέα της καταπολέμησης της 
ανεργίας των νέων, περιλαμβανομένης 
της δυνατότητας για δημιουργία 
εγγύησης για τους νέους, η οποία θα 
προσφέρει σε κάθε νέο στην Ευρώπη μία 
θέση εργασίας, περαιτέρω εκπαίδευση ή 
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κατάρτιση επικεντρωμένη στην εργασία 
το αργότερο τέσσερις μήνες μετά από την 
αποφοίτηση ή μετά από την έναρξη της 
ανεργίας· βελτίωση της ποιότητας της 
πρακτικής άσκησης και της μαθητείας 
και περιορισμός της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου·
γ) Παροχή οικονομικής στήριξης στους 
φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να 
ελέγξουν κοινωνικές προσεγγίσεις και 
προσεγγίσεις της αγοράς εργασίας που να 
στοχεύουν στην καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, την προώθηση της 
μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση 
στην αξιοπρεπή απασχόληση, τη 
βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
καθώς και στην προσβασιμότητα των 
συναφών γνώσεων και της 
πραγματογνωμοσύνης·
δ) Παροχή οικονομικής υποστήριξης στις 
ενωσιακές, εθνικές και τοπικές 
οργανώσεις προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητά τους να αναπτύξουν, να 
προωθήσουν και να υποστηρίξουν 
δραστηριότητες για την καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων, την προώθηση 
της μετάβασης των νέων από την 
εκπαίδευση στην αξιοπρεπή απασχόληση, 
τη βελτίωση της ποιότητας της 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας, τη 
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και να καταστούν προσβάσιμες 
οι συναφείς γνώσεις και η 
πραγματογνωμοσύνη.

Or. en

Τροπολογία 133
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 γ
Συμμετοχή

1. Στον άξονα πρωτοβουλία για τους 
νέους μπορούν να συμμετέχουν οι 
ακόλουθες χώρες:
α) Τα κράτη μέλη·
β) Οι χώρες μέλη της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, 
σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ·
γ) Οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει 
υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και 
προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις 
συμφωνίες πλαίσια που έχουν συναφθεί 
με τις χώρες αυτές για τη συμμετοχή τους 
σε προγράμματα της Ένωσης.
2. Πρόσβαση στον άξονα πρωτοβουλία 
για τους νέους έχουν όλοι οι δημόσιοι 
και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και 
οργανισμοί και ιδίως οι εξής:
α) Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές·
β) Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·
γ) Κοινωνικοί εταίροι·
δ) Οργανώσεις νέων και άλλες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις σε όλα τα 
πολιτικά επίπεδα·
ε) Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και ερευνητικά ιδρύματα·
στ) Εμπειρογνώμονες αξιολόγησης και 
εκτίμησης αντικτύπου·
3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άξονα πρωτοβουλία για τους νέους, η 
Επιτροπή καθιερώνει συνεργασία με τους 
οργανισμούς της Ένωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 
2α. Η Επιτροπή ενδέχεται να καθιερώσει 
επίσης συνεργασία με τους διεθνείς 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 3 και με τρίτες χώρες που 
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δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 134
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άξονας πρωτοβουλία για τους νέους 
(Youth Initiative)

Or. en


